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Restorano „The House“ virtuvės šefas  
L. Jablonskas: „Svarbiausia – 

skaniai pavalgęs ir laimingas svečias“

Būna profesijų, kurios nepa-
valdžios laikui. Viena iš tokių 
– virėjo. Juk visais laikais žmo-
nės mėgsta skaniai pavalgyti, 
todėl vertina tuos, kurie ska-
niai gamina. 

Spalio 20-ąją pasaulyje pa-
minėta Tarptautinė virėjų die-
na, todėl ta proga pakalbinome 
Druskininkuose jau dešimtme-
tį veikiančio restorano „The 
House“ šefą Liną Jablonską. 

– Kada ir kodėl apsisprendėte 
pasirinkti virėjo duoną?

– Virėju tapau visai atsitiktinai. 
Kai sulaukiau pilnametystės, kaip 
ir visi jaunuoliai, buvau pašauktas 
į privalomąją karo tarnybą. Tie-
są sakant, nenorėjau į kariuome-
nę, todėl greituoju būdu įstojau į 
virėjų mokyklą. Ir man tai patiko. 
Tikrai nesigailiu tapęs virėju! Tai 

tikrai labai kūrybingas, įdomus 
darbas, suteikiantis dideles er-
dves saviraiškai. 

– Kokių savybių labiausiai rei-
kia geram virėjui?

– Manau, pačios reikalingiau-
sios savybės – sąžiningumas, at-
sidavimas savo amatui, kantrybė 
ir darbštumas. Ir, be abejo, nuola-
tinis tobulėjimas.

– Druskininkuose atidarė-
te restoraną, kurio šefas pats 
ir esate. Kuo toks restoranas, 
Jūsų manymu, pranašesnis už 
tuos, kuriuose šefai samdomi?

– Kai pats esi virtuvės šefas, tu 
nuolat dalyvauji restorano gyveni-
me ir esi jo varomoji ašis. O jeigu, 
sakykime, šefas dirba tik dėl pini-
gų, restorano sėkmė būna trum-
palaikė.

– Koks buvo Jūsų pirmasis 
pagamintas patiekalas? 

– Tai buvo labai seniai... Kiek 
prisimenu, pirmasis mano paga-
mintas patiekalas buvo obuolių 
pyragas. Ir  kiaušinienė, pagamin-
ta kaime.

– Ką dabar dažniausiai gami-
nate ir kuriuo iš patiekalų la-
biausiai didžiuojatės?

– Gaminu tikrai nemažai patie-
kalų, bet labiausiai širdį glosto ti-
kri naminiai mėsainiai.

– Be kokio prieskonio neįsi-
vaizduojate savo virtuvės?

– Prieskonių naudojame daug, 
daugiausia – natūralių: švie-
žią čiobrelį, šviežią rozmari-
ną, šviežius čili pipirus, kra-
pus, petražoles ir kitas žoleles.  

8 psl.

Virtuvės šefas L. Jablonskas: „Virėjo darbas – tikrai labai kūrybingas, įdomus darbas, suteikia dideles erdves saviraiškai“/Asmeninio 
archyvo nuotrauka
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Spalio pradžioje paaiškėjo, 
kokioms šalies savivaldybėms 
artimiausius trejus metus bus 
suteiktas Kultūros sostinės 
vardas. 2025-aisiais šalies Kul-
tūros vėliavą neš Druskininkai.

Konkursui pateiktas paraiškas 
svarstė ir pasiūlymus LR kultūros 
ministrui pateikė ekspertų komisi-
ja. Šiemet pirmą kartą į Kultūros 
sostines pretenduojančių miestų 
atstovai paraiškas ekspertų komi-
sijai pristatė gyvai – druskininkie-
čiams pavyko apginti pateiktą pa-
raišką ir laimėti konkursą.

Pasirengimui nešti šalies Kultū-
ros vėliavą ir programų įgyven-
dinimui numatoma skirti iki 100 
tūkst. eurų. 

„Kultūros srities darbuotojai pa-
darė labai didelį darbą, ir aš nuo-

širdžiai sveikinu juos su šiuo 
laimėjimu. Lietuvos kultūros sos-
tinės titulas Druskininkams su-
teiks išskirtinę progą kultūros 
srityje įgyvendinti naujoves, ne-
tradicinius sprendimus, atrasti 
dar niekur nematytų išraiškos for-
mų. Druskininkai planuoja sukurti 
„Svajonių simfoniją“ – pagal savo 
pobūdį beveik 50 renginių su-
skirstyti į penkias kategorijas, api-
mančias pačias įvairiausias meno 
rūšis. Ačiū visiems, kurie prisi-
dėjo prie šio svarbaus konkurso 
laimėjimo. Tikiuosi, kad iki 2025 
metų Druskininkuose visu pajė-
gumu veiks ir naujasis modernus 
Kultūros centras, o mes, kaip Kul-
tūros sostinė, jau galėsime pasiū-
lyti įspūdingų kultūrinių renginių 
jame“, – sakė Druskininkų savi-

valdybės meras R. Malinauskas.
Šalia tradicinių Druskininkų ren-

ginių 2025 m. suplanuota nau-
ji festivaliai, tarptautiniai konkur-
sai, literatūriniai vakarai, parodos, 
plenerai, socialinės akcijos, kny-
gų leidyba, jaunimo festivaliai ir 
konkursai bei daugybė kitų veiklų.

Tais metais Druskininkai švęs 
M. K. Čiurlionio 150-ąsias gimimo 
metines, minės mūsų mieste gy-
venusių ir kūrusių rašytojų Vytau-
to Bložės bei jo žmonos Nijolės 
Miliauskaitės, Ričardo Gavelio gi-
mimo sukaktis, pasitiks pasauli-
nio garso skulptoriaus Žako Lip-
šico 135-ias gimimo metines, 
suplanuota daug įdomių renginių.

„Čiurlionio paliesti“ – tokia pa-
grindinė 2025 metų Lietuvos kul-
tūros sostinės Druskininkų tema. 

Šis titulas miestui suteiks galimy-
bes surasti inovatyvias bei origi-
nalias M. K. Čiurlionio kūrybos 

sklaidos formas, įtraukiant ir jau-
nąją kartą, drąsiau ieškoti atsi-
naujinimo galimybių.

Antradienį Druskininkų savi-
valdybėje apsilankė ir su meru 
Ričardu Malinausku susiti-
ko Valstybės sienos apsaugos 
tarnybos (VSAT) vadas Rusta-
mas Liubajevas bei Varėnos 
pasienio rinktinės vadas Virgi-
lijus Raugalė.

VSAT atstovai pasveikino merą 
Vietos savivaldos dienos proga. 
Už glaudų bendradarbiavimą, dvi-

šalių santykių plėtojimą, gerano-
rišką pagalbą, valdant valstybės 
lygio ekstremaliąją situaciją dėl 
masinio užsieniečių antplūdžio ir 
nuopelnus Valstybės sienos ap-
saugos tarnybai prie Lietuvos 
Respublikos vidaus reikalų mi-
nisterijos svečiai R. Malinauskui 
įteikė antrojo laipsnio Valstybės 
sienos apsaugos tarnybos pasi-
žymėjimo ženklą „Už nuopelnus“.

Praėjusią savaitę Druskininkų 
savivaldybėje apsilankė Vaikų 
dienos centrų atstovai – jiems 
savivaldybės vadovai perda-
vė Savivaldos dienos šventės 
metu surinktas lėšas.

Bendruomenė Vaikų dienos 
centrams paaukojo beveik 900  
eurų – lėšos padalintos po lygiai 
ir skirtos vaikų užimtumo ir socia-
linių įgūdžių ugdymo priemonėms 
įsigyti.

Susitikimo metu Vaikų die-
nos centrų atstovai papasako-
jo, kuo gyvena jų centrus lankan-
tys vaikai, kokios jų problemos ir 
džiaugsmai, kokią veiklą labiau-
siai mėgsta mažieji.

Visi vaikų dienos centrai priklau-
so nevyriausybinėms organizaci-
joms.

Druskininkų savivaldybės admi-
nistracija prieš metus suteikė tei-
sę teikti akredituotą vaikų dienos 
socialinę priežiūrą visiems savi-
valdybės teritorijoje veikiantiems 
vaikų dienos centrams. Tai reiš-
kia, kad su vaikais dirba išsilavini-
mo kriterijus atitinkantis socialinis 
darbuotojas, centro darbuoto-
jams sudaryta galimybė tobulinti 
kvalifikaciją, o veiklos vyksta dau-
giau nei vienoje patalpoje.

Vaikų dienos centruose ugdo-
mi kasdieniai vaikų gyvenimo 
įgūdžiai, pavyzdžiui, mokoma hi-

gienos, sveikos gyvensenos, la-
vinami socialiniai, bendravimo 
įgūdžiai, teikiama psichologinė 
pagalba, organizuojamas užim-
tumas.

Dienos centrus lankantys vaikai 
su darbuotojais kalbasi apie savo 
sunkumus, išgyvenimus, mokomi 
pažinti save, spręsti problemas. 
Kiekvienu atveju atsižvelgiama, 
kokių paslaugų vaikui ir jo šeimai 
reikia labiausiai.

Centruose vaikai gauna šilto 
maisto, turiningai praleidžia lais-
valaikį, jiems padedama ruoš-
ti namų darbus. Centrai veikia ir 
vasaromis – organizuoja įvairias 
stovyklas ar kitas veiklas.

2025 metais Druskininkai neš Lietuvos kultūros sostinės vėliavą

Merui R. Malinauskui įteiktas 
Valstybės sienos apsaugos 

tarnybos pasižymėjimo 
ženklas „Už nuopelnus“

Savivaldos dieną bendruomenės surinktos 
lėšos perduotos Vaikų dienos centrams

2025-aisiais šalies Kultūros vėliavą neš Druskininkai/Justino Kygos nuotrauka

Svečiai merui R. Malinauskui įteikė antrojo laipsnio Valstybės sienos apsaugos tarnybos 
pasižymėjimo ženklą „Už nuopelnus“/Druskininkų savivaldybės archyvo nuotrauka

Druskininkų savivaldybėje apsilankiusiems Vaikų dienos centrų atstovams savivaldybės vadovai perdavė Savivaldos dienos šventės 
metu surinktas lėšas/Druskininkų savivaldybės archyvo nuotrauka

R. Malinauskas: „Lietuvos 
kultūros sostinės titulas 
Druskininkams suteiks 
išskirtinę progą kultūros 
srityje įgyvendinti naujoves, 
netradicinius sprendimus, 
atrasti dar niekur nematytų 
išraiškos formų. Druskininkai 
planuoja sukurti „Svajonių 
simfoniją“ – pagal savo pobūdį 
beveik 50 renginių suskirstyti į 
penkias kategorijas, apimančias 
pačias įvairiausias meno rūšis. 
Ačiū visiems, kurie prisidėjo 
prie šio svarbaus konkurso laimėjimo. Tikiuosi, kad iki 2025 metų 
Druskininkuose visu pajėgumu veiks ir naujasis modernus Kultūros 
centras, o mes, kaip Kultūros sostinė, jau galėsime pasiūlyti 
įspūdingų kultūrinių renginių jame.“

„Šis ambicingas projektas 
– siekiamybė ne tik plačiau 
skleisti genijaus kūrybą, bet ir 
inicijuoti bei įgyvendinti naujas 
Druskininkų bendruomenės 
kultūrines idėjas. Tikimės, kad 
jos, sėkmingai suderintos, 
susietos su tradiciniais 
renginiais, sukurs ilgalaikį 
kultūros lauko tvarumą regione. 
Be abejonės, bus skatinamas 
kūrybinis bendradarbiavimas 
tarp savivaldybės švietimo, 
kultūros įstaigų, įvairių 
asociacijų, viešųjų įstaigų, taip 
pat kurorte veiklą vykdančių 
verslo subjektų, kuriami 
savanorių ir ambasadorių korpusai. Dar projekto rengimo etape 
sulaukėme 18 kūrybinių organizacijų pritarimo ir prisidėjimo. 
Juk visi esame Čiurlionio paliesti – miestas, žmonės, gamta, 
tradicijos. Vadinasi, ir veiklos bus nukreiptos ta linkme. Tikimės 
visų druskininkiečių palaikymo, iniciatyvų, patarimų ir pasiūlymų. 
Esame atviri konstruktyviam dialogui, nes Kultūros sostinės titulas 
yra mūsų visų“, – sakė Druskininkų kultūros centro direktorė Rimutė 
Viniarskaitė.
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2-3 psl. Druskininkų savivaldybės informacija

Spalio 8 d. Vilniaus preky-
bos, pramonės ir amatų rūmų 
(VPPAR) surengtoje konferen-
cijoje „Žiedinė ekonomika re-
gione“ buvo diskutuota apie 
žiedinės ekonomikos princi-
pus, galimybes bei iššūkius. 
Renginio metu Vilniaus preky-
bos, pramonės ir amatų rūmų 
verslo ir mokslo bendruome-
nės vardu ir Tarybos sprendi-
mu, įteikti garbingi apdovano-
jimai kraštui nusipelniusiems 
žmonėms.

Už ilgametį ir nepriekaištingą 
darbą, aukštus pasiekimus profe-
sijos srityje, asmeninį indėlį į or-
ganizacijos vystymąsi, aukštus 
asmeninės atsakomybės reika-
lavimus, už nuopelnus Lietuvos 
ūkio gerovei Lietuvos prekybos, 
pramonės ir amatų rūmų „Darbo 
žvaigždės medaliu“ apdovanota 
Savivaldybės administracijos di-
rektorė Vilma Jurgelevičienė.

Taip pat Rūmų Tarybos spren-
dimu, apdovanota Alytaus rajo-
no savivaldybės mero pavaduo-
toja Dalia Kitavičienė, Alytaus 
miesto savivaldybės Turto valdy-
mo ir verslo vedėja Auksė Juonie-
nė, fotomenininkas Juozas Muzi-
kevičius, Žmonių su negalia teisių 
stebėsenos komisijos pirmininkė 
Kristina Dūdonytė ir UAB „Coner“ 

direktorius Edvardas Bielskis.
„Lietuvos prekybos, pramonės 

ir amatų rūmai jungia skirtingus 
verslus ir organizacijas, moks-
lo institucijas, įstaigas, o veikimo 
ir dėmesio laukas – nuo sociali-
nio dialogo su valdžios institucijo-
mis iki bendrų socialinių projektų 
su bendruomenėmis. Džiaugia-
mės bendrose veiklose sutinkan-
tys daug žmonių, kuriems nori-
si padėkoti už tai, kad savo darbu 
padeda augti visam regionui įvai-
riose srityse“, ─ sakė Vilniaus pre-
kybos, pramonės ir amatų rūmų 
prezidentas Sigitas Leonavičius.

Administracijos direktorė V. Jur-
gelevičienė nuo 2020 m. kartu 
su Savivaldybės komanda nuvei-
kė daug svarbių darbų, tobulinant 
savivaldybės viešųjų pirkimų sri-
tį, kuriant efektyvią atliekų tvarky-
mo sistemą, administruojant bei 
koordinuojant svarbius projektus. 
Ji prisidėjo prie glaudaus ben-
dradarbiavimo su verslo atsto-
vais skatinimo, dalyvavo, priimant 
sprendimus dėl apskaitos, infor-
macinių, bendruomenės įtrauki-
mo į valdymą sistemų diegimo ir 
tobulinimo, administracinės naš-
tos mažinimo, dirbo, formuojant 
ir kuriant išskirtinį Druskininkų 
kurorto įvaizdį. V. Jurgelevičienė 
pastebimai prisidėjo prie didžiau-

sių ir svarbiausių Druskininkų pro-
jektų, tokių kaip Vandens parkas, 
Slidinėjimo trasos, Lynų kelias, 
naujojo Kultūros centro ir kitų įgy-
vendimimo. 

„Kiekvienas apdovanojimas yra 
labai svarbus, nes tai – įvertini-
mas už visus nuveiktus darbus. 
Džiaugiuosi įvertinimu ir jaučiuo-
si puikiai, nes žinau, kad einame 
teisingu keliu. Žinoma, tai ir di-
delė atsakomybė stengtis dar la-
biau. Dėkoju visai komandai, ku-
rios dėka galime kartu įgyvendinti 
daug sėkmingų darbų“, ─ sakė V. 
Jurgelevičienė.

Apdovanojimas „Darbo žvaigž-
dės medalis“ įsteigtas, siekiant 
juo pagerbti regioninių Rūmų na-
rių darbuotojus, nusipelniusius 
profesijos lyderius ir kitus asme-
nis, pripažįstant ir įvertinant jų il-
gametį ir nepriekaištingą darbą, 
aukštus pasiekimus profesijos sri-
tyje, profesinę etiką, aukštus as-
meninės atsakomybės reikala-
vimus, gebėjimą nuolat tobulinti 
kvalifikaciją ir žinias, asmeninį in-
dėlį į įmonės ar organizacijos vys-
tymąsi. Sprendimą skirti apdova-
nojimą regionuose priima regionų 
rūmų tarybos, asociacijoje – pre-
zidiumas kartu su generaliniu di-
rektoriumi.

Nuo antradienio 18 metų ir 
vyresni gyventojai, kurie buvo 
paskiepyti nuo COVID-19 ligos 
anksčiau nei prieš 180 dienų, 
kviečiami sustiprinti imunitetą 
dar viena vakcinos doze.

Toks sprendimas priimtas, at-
sižvelgus į vakcinų suformuoto 
imuniteto trukmės tyrimus, Euro-
pos vaistų agentūros ir Lietuvos 
ekspertų rekomendacijas.

Vakcinacijos centre gyventojai 
kviečiami skiepytis be išanksti-
nės registracijos. Taip pat išliku-
si galimybė registruotis ir atvyk-
ti paskirtu laiku (internetu www.
koronastop.lt arba Karštosios li-
nijos trumpuoju telefono nume-
riu 1808).

„Comirnaty“, „Spikevax“ arba 
„Vaxzevria“ vakcinomis paskie-
pyti gyventojai revakcinuojami tik 
„Comirnaty“ vakcina, o „Janssen“ 

vakcina paskiepyti asmenys su-
stiprinančiajai dozei gali pasirinkti 
„Janssen“ arba „Comirnaty“ vak-
ciną.

12 metų ir vyresniems pacien-
tams, kurie serga lėtinėmis imuni-
tetą silpninančiomis ligomis arba 
kuriems taikomas gydymas imu-
ninę sistemą slopinančiais vaisti-
niais preparatais, gydytojo spren-
dimu sustiprinančioji „Comirnaty“ 
vakcinos dozė gali būti skiriama 
anksčiau – praėjus ne mažiau 
kaip 28 dienoms nuo antrosios 
COVID-19 vakcinos dozės sulei-
dimo dienos.

Gyventojai, turintys negalią, į 
apylinkės slaugytoją turėtų kreip-
tis iš anksto.

Vykstant skiepytis reikia turėti 
asmens tapatybę patvirtinantį do-
kumentą. 

Praėjusį savaitgalį Vilniaus 
alėjoje, Gydyklų parke ir aikš-
tėje prie bažnyčios ekspertai 
pradėjo medžių arboristinį ver-
tinimą, kuris truks keletą mė-
nesių. Asociacijos „Krašto-
vaizdžio ir želdynų ekspertų 
grupė“ specialistai žaliais da-
žais pažymės sergančius, pu-
vinių ar kitų pažeidimų turin-
čius medžius ir įtrauks juos į 
vertinamų medžių sąrašą.

„Pažymėtų medžių kirsti tikrai 
niekas neskubės – ekspertai 
kartu su savivaldybės specialis-
tais aptars arboristines priemo-
nes, tokias kaip genėjimas, lajos 
sutvarkymas ir kitas, kurios pa-
dės išsaugoti medžius. Visada 
stengiamės išsaugoti kiekvieną 

medį, o sprendimas šalinti priima-
mas tik tada, kai jokios kitos prie-
monės nebegali padėti“, – sakė 
Druskininkų savivaldybės admi-
nistracijos direktorė Vilma Jur-
gelevičienė. Jos teigimu, medžių 
vertinimas reikalingas, rengiant 
Vilniaus alėjos techninį projektą.

Medžių būklės vertinimas reika-
lingas ir ruošiantis šaltajam sezo-
nui – svarbu įvertinti, ar medžiai 
nekelia pavojaus žmonėms.

Savivaldybė primena, kad Drus-
kininkuose seni, pavojų kelian-
tys medžiai keičiami jau paaugin-
tais 5-8 cm skersmens, 3-4 metrų 
aukščio želdynais, estetiškai įsi-
liejančiais į kraštovaizdį. Kasmet 
kurorte ir seniūnijose pasodina-
ma 200-300 naujų medelių.

Administracijos direktorė V. Jurgelevičienė apdovanota 
„Darbo žvaigždės medaliu“

Skiepytis sustiprinančiąja 
doze kviečiami visi 

pilnamečiai gyventojai

Gydyklų parke, Vilniaus alėjoje ir bažnyčios aikštėje atliekamas 
medžių būklės vertinimas

V. Jurgelevičienė „Darbo žvaigždės medaliu“ apdovanota už ilgametį ir nepriekaištingą 
darbą, aukštus pasiekimus profesijos srityje, asmeninį indėlį į organizacijos vystymąsi, 
aukštus asmeninės atsakomybės reikalavimus, už nuopelnus Lietuvos ūkio gerovei/
Druskininkų savivaldybės archyvo nuotrauka

Šiuo metu atliekamas medžių būklės vertinimas: pažymėtų medžių kirsti tikrai niekas neskubės – ekspertai kartu su savivaldybės 
specialistais aptars arboristines priemones, kurios padės išsaugoti medžius/Dianos Sinkevičiūtės nuotraukos
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Praėjusią savaitę Viešojoje 
įstaigoje „Profesijų spektras” 
aktyvus jaunimas iš 5 valsty-
bių siekė atsakyti į klausimą 
– kaip atrodo tobula mokinių 
savivalda.

Viešbutyje „Goda” apsupti ra-
mios Druskininkų auros ir gam-
tos, „Erasmus+“ tarptautinių 
jaunimo mainų „Awaken voi-
ce“ (Bundantis balsas) dalyviai 
iš Turkijos, Kroatijos, Vokieti-
jos, Sakartvelo bei Lietuvos da-
lijosi patirtimis, analizavo moki-
nių atstovavimo problematiką 
savo šalyse bei ieškojo bendrų 
priemonių, kurios padėtų ne tik 
spręsti iššūkius, bet leistų į mo-
kinių savivaldos instituciją pa-
žvelgti naujomis akimis. 

Mokiniui mokykla tampa bene 
pirmąja bendruomene, taip pat 

supažindina jį su demokrati-
nių tradicijų svarba – galimybe 
reikšti savo nuomonę apie pro-
blemas, tapti visaverčiu ben-
druomenės nariu, o taip pat – 
balsuoti, renkant savo atstovus 
į mokinių savivaldą. Mainų metu 
surengtose dirbtuvėse, jaunuo-
liai atkreipė dėmesį į tai, kad 
mokinių savivalda turi didelį po-
tencialą proaktyviai burti ben-
druomenę – tai saugi vieta kie-
kvienam mokiniui dalytis savo 
išgyvenimais. Mokinių savival-
da turi ir vertybinį vaidmenį – jos 
nariai gali betarpiškai bendrau-
ti su mokyklos mokiniais, ska-
tinti atsakingumą, solidarumą ir 
pagarbą. Šios vertybės jungė ir 
mainuose dalyvavusius jaunuo-
lius.

Susitikime su Druskininkų 

miesto mokiniais išsakyti ragi-
nimai kurti aktyvias socialines 
paskyras, kurios galėtų tapti 
mokiniams aktualios informaci-
jos centru, kurtų diskursą tarp 
mokinių, formuotų mokyklos 
įvaizdį už jos sienų. Bene pla-
čiausiai pristatyta idėja – kurti 
mokinių savivaldos, kaip geriau-
sio būdo pradėti savanoriauti ir 
įgauti visuomeninės patirties, 
įvaizdį. Mokinių savivaldą pa-
siekia daug kvietimų bei galimy-
bių įtraukti mokinius į savanoriš-
ką veiklą, kuri gali suteikti naujų 
kompetencijų bei patirčių.

Druskininkų gamtos apsuptis – 
puiki erdvė tarptautiniam

 jaunimui dalytis patirtimis 
SUAUGUSIŲJŲ PROFESINIO MOKYMO CENTRAS 

VšĮ „PROFESIJŲ SPEKTRAS“ 

SPALIO 26 d. (antradienį) nuo 16 iki 18 val. 
kviečia į ATVIRŲ DURŲ DIENĄ 

Laukiame Jūsų Sveikatos g. 3, Druskininkuose 
Tel. (8 313) 60369

• PRISTATYSIME, KAIP EKSTERNU ĮGYTI PROFESI-
NIO MOKYMO DIPLOMĄ PER 20 DIENŲ

• DISKUTUOSIME, KOKIAI PROFESIJAI ARTIMIAU-
SIOS JŪSŲ NEFORMALIU AR SAVIŠVIETOS BŪDU 
ĮGYTOS ŽINIOS BEI DARBO PATIRTIS

Nedvejokite, Jūs verti siekti pripažinimo
darbo rinkoje!

Dantų balinimas lazeriu – vie-
na iš didžiausių rinkos naujo-
vių dėl savo išskirtinio veiks-
mingumo bei saugumo. Dantis 
balinant lazeriu, dėl mažes-
nės balinimo medžiagos apli-
kavimo trukmės, maksimaliai 
sumažinamas dantų jautru-
mas po procedūros, išgauna-
mas tinkamas rezultatas grei-
tai ir efektyviai – vos po pirmos 
procedūros. Klinikiniai tyrimai 
rodo, kad, dantis balinant laze-
riu ir naudojant tinkamą balini-
mo priemonę, dantys gali pa-
šviesėti net iki 7-10 atspalvių 
pagal „Vita Shade Guide“ ska-
lę.

Visuomet prieš dantų balinimo 
lazeriu procedūrą, siekiant išgau-
ti maksimalų rezultatą, rekomen-
duojama atlikti profesionalią bur-
nos higienos procedūrą. Jos metu 
kartu su burnos higienos specia-
listu aptariami paciento lūkesčiai, 
higienos įpročiai, įvertinama ben-

dra dantų sveikatos būklė, išsiaiš-
kinamos galimos dantų patamsė-
jimo priežastys.

Geriausias gydymas – pre-
vencija

Ar teko girdėti posakį, jog ge-
riausias gydymas – tai ligų pre-
vencija? Odontologijoje ypač 
svarbus savalaikis dantų ligų di-
agnozavimas. Dažnai dantų ligos 
gali ilgą laiką būti besimptomės, 
o skausmas pasireikšti tik vėly-
vose dantų ligų stadijose. Todėl 
profilaktiškai tikrinti dantų sveika-
tą bent du kartus per metus yra 
būtina – tai geriausias būdas lai-
ku diagnozuoti net ir plika aki-
mi nepastebimo ankstyvo karie-
so užuomazgas ir kitas dantų bei 
dantenų ligas ankstyvose jų sta-
dijose. Reguliariai tikrindamie-
si burnos sveikatą, ne tik užkirsi-
te kelią dantų bei dantenų ligoms, 
bet ir išvengsite didesnių gydymo 

išlaidų. Standartiniam dantų dia-
gnostikos vizitui „Šypsenos aka-
demijoje“ pakanka skirti vos kelis 
kartus per metus, o vienas vizitas 
užtruks ne ilgiau kaip vieną valan-
dą.

Profesionali burnos higiena – 
būtina profilaktinė priemonė

Norint užtikrinti dantų ir dantenų 
apsaugą nuo galimų ligų, viena 
iš svarbiausių profilaktinių prie-

monių – profesionali burnos higi-
enos procedūra. Net ir tinkamai 
palaikoma asmeninė burnos higi-
ena ir dantų valymo įpročiai nega-
rantuoja, kad burnos ertmėje ne-
atsiras ligų, kurios turės įtakos ir 
bendrai sveikatos būklei, kitų ligų 
atsiradimui. „Šypsenos akademi-
joje“ burnos higienos procedūros 
metu įvertinama paciento dantų 
būklė, skiriamos rekomendacijos 
individualiai dantų priežiūrai na-
muose. Svarbu suprasti, jog pro-
fesionali burnos higiena yra reika-
linga ne vien estetikai, bet ir ligų 
prevencijai, todėl rekomenduoja-
ma burnos higieną atlikti bent du 
kartus per metus, o periodontinių 
ligų profilaktikai ir susiduriantiems 
su periodontinėmis ligomis reko-
menduojama burnos higienos 
procedūrą atlikti ne rečiau kaip 
kas 3-4 mėnesius. Burnos higie-
nos procedūrą rekomenduojama 
atlikti ir prieš numatytą odonto-
loginį gydymą: protezavimą, en-
dodontinį, ortodontinį gydymą, 
plombavimą, dantų balinimą, bur-
nos chirurgiją, implantaciją ir kt. 
Procedūros nereikia baimintis – 
pasitelkiant moderniausią įran-
gą bei metodus, burnos higienos 
procedūra nesukelia pacientui jo-
kio skausmo ar diskomforto.

„Šypsenos akademijoje“ sa-
vaitgaliai skirti šypsenai

Puikiai suprantame, kaip sun-
ku dirbančiam žmogui darbo die-
nomis surasti laiko dantų higie-

nos procedūroms, o ypač, jeigu 
tai profilaktiniai vizitai ir nejaučia-
mas dantų skausmas, skatinantis 
užsiregistruoti vizitui. „Šypsenos 
akademija“ džiaugiasi, galėda-
ma pacientams suteikti galimy-
bę odontologinėmis paslaugomis 
naudotis tiek darbo dienomis, tiek 
savaitgaliais. Atsižvelgus į paci-
entų lūkesčius, visos „Šypsenos 
akademija“ klinikos dirba ir laisva-
dieniais – nuo šiol net ir labiausiai 
užsiėmę pacientai savaitgalius 
gali skirti tinkamai burnos higie-
nai užtikrinti bei tobulai šypsenai 
sukurti.

Ar ir Jūs nerandate laiko odon-
tologinėms procedūroms dar-
bo dienomis? Puiku – „Šypse-
nos akademija“ savaitgaliais 
pacientams suteikia galimy-
bę pasinaudoti ypatingais pasiū-
lymais! Daugiau apie šiuos pa-
siūlymus sužinosite, apsilankę  
www.sypsenosakademi ja . l t /
pasiulymai

„Šypsenos akademija“, išskir-
tinai Druskininkuose, turi ypatin-
gą pasiūlymą Jūsų sveikai ir gra-
žiai šypsenai – dabar profesionali 
burnos higienos procedūra „Šyp-
senos akademijoje“ Druskinin-
kuose kainuos tik 34 Eur!

„Šypsenos akademija“ yra įsikū-
rusi K. Dineikos g. 1, SPA Vilnius 
Druskininkai. Daugiau informaci-
jos ir registraciją vizitui rasite ap-
silankę www.sypsenosakademija.lt 
arba paskambinę telefonu  
+370 643 52525.

„Šypsenos akademija“ siūlo savaitgalius išnaudoti 
sveikoms ir gražioms šypsenoms kurti

„Šypsenos akademijoje“ burnos higienos procedūros metu įvertinama paciento dantų būklė, skiriamos rekomendacijos individualiai 
dantų priežiūrai namuose/Asmeninio archyvo nuotrauka

Siūlomas darbas pjauti savaiminius medžius benzininiu 
pjūklu. Pjūklininko teisės nėra būtinos. Kasdien vežama į darbą 
ir parvežama atgal. Duodama pjovimo įranga. Atlyginimas – 750-
850 Eur į rankas. Vairuojančiam automobilį mokama priemoka.  
Kreiptis tel. 8 664 13885

Užsakymo Nr. MDR-327-01
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Druskininkų savivaldy-
bės administracija Aplin-
kos projektų valdymo agen-
tūrai planuoja teikti paraišką 
dėl asbesto turinčių gami-
nių atliekų surinkimo iš namų 
ūkių, transportavimo ir sau-
gaus šalinimo.

Siekiant išsiaiškinti faktinį tvar-
kytiną asbesto turinčių gaminių 
atliekų kiekį, Druskininkų sa-
vivaldybė kviečia individualių 
namų savininkus, planuojančius 
2022-2023 m. keisti šiferio (as-
besto) stogus arba jau pasikei-
tusius ir sukaupusius asbesto 

turinčių gaminių atliekų, užsire-
gistruoti savivaldybėje arba se-
niūnijose (el. p. laima.buciony-
te@druskininkai.lt arba alvydas.
varanis@druskininkai.lt, Viečiū-
nų sen., bei antanas.k@druski-
ninkai.lt, Leipalingio sen.) iki šių 
metų lapkričio 4 d.

Registruojantis, būtina nuro-
dyti individualaus pastato savi-
ninką (-us) ar valdytoją, adresą, 
telefono numerį ir faktiškai su-
kauptą/planuojamą asbesto tu-
rinčių gaminių atliekų kiekį.

Pateikti asmens duomenys 
bus naudojami informacijai apie 

saugų asbesto turinčių gaminių 
šalinimo poreikį gauti. Gavus fi-
nansavimą, bus kreipiamasi nu-
rodytais kontaktais dėl asbesto 
atliekų saugaus pašalinimo ga-
limybės.

Atkreipiame dėmesį, kad 1976 
m. asbestas įrašytas į Tarptau-
tinio vėžio tyrimo centro kance-
rogeninių veiksnių sąrašą kaip 
kenksminga, vėžį sukelianti me-
džiaga, todėl būtina užtikrinti 
saugų šios medžiagos šalinimą 
iš aplinkos.

Druskininkų savivaldybės 
informacija

„Esate nuėję labai toli į prie-
kį ir maisto atliekų tvarkymo 
srityje lenkiate daugelį Euro-
pos šalių“, – sakė pusiau po-
žeminius atliekų konteinerius 
gaminančios Suomijos įmo-
nės „Molok“ pardavimų di-
rektorius Samuli Moilanen, 
susitikęs su Alytaus regiono  
atliekų tvarkymo centro di-
rektoriumi Algirdu Reipu. 

Svečias domėjosi, kaip su-
renkamos ir tvarkomos mais-
to atliekos, kaip prižiūrimi atlie-
kų konteineriai, teiravosi, kodėl 
regioniniai atliekų tvarkymo 
centrai Lietuvoje nesikoope-
ruoja, tvarkydami biologiškai 
skaidžias atliekas.

Druskininkai buvo pirmoji sa-
vivaldybė Lietuvoje, 2005 me-
tais pasirinkusi ir įsirengusi suo-
mių įmonės gaminamus pusiau 
požeminius konteinerius. Pra-
ėjusiais metais buvo atnaujinta 
antžeminė šių konteinerių dalis 
ir įrengti papildomi 44 konteine-
riai, skirti maisto atliekoms. 

„Tai, kad įmonė ne tik įrengia 
naujus konteinerius, bet ir at-
naujina naudotus, yra labai pa-
trauklu tiek ekonomiškai, tiek 
aplinkosauginiu požiūriu ir ati-

tinka žiedinės ekonomikos prin-
cipus“, – sakė A. Reipas, paste-
bėdamas, kad „Molok“ firmos 
įrengti konteineriai yra geros 
kokybės, juos patogu valyti – 
maisto atliekų konteineriai plau-
nami nuolat, pagal grafiką. 

Didesnę jų švarą padeda už-
tikrinti ir tai, kad maisto atlie-
kos į konteinerius metamos, su-
rinktos į maišelius, kurie atliekų 
tvarkymo įrenginiuose yra per-
plėšiami, o plastikas pašalina-
mas naudojant pažangias tech-
nologijas. 

Tvarkingi žmonės maisto atlie-
kas renka atskirai. 

Į maisto atliekų konteinerius 
reikia mesti: 
popierinius rankšluosčius, po-
pierines servetėles, riebalais ir 
kitais maisto produktais suteptą 
popierių ir dėžes, arbatos tirš-
čius bei pakelius, kavos tirščius 
ir jų filtrus, vaisių bei daržovių li-
kučius, pavyzdžiui, bulvių lupe-
nas, bananų, apelsinų žieves, 
kambarinius augalus ir jų dalis 
bei visų naudojimui netinkamų 
maisto produktų likučius.

Alytaus regiono atliekų tvar-
kymo centro informacija

Nuo š. m. spalio 22 d. iki lap-
kričio 3 d. labdaros ir paramos 
fondas „Maisto bankas“ dalins 
ES paramą maisto produktais ir 
higienos prekėmis nepasiturin-
tiems Druskininkų savivaldybės 
gyventojams. Atsiimti produktus 
kviečiami pateikusieji prašymus 
iki š. m. rugsėjo 14 d. 

Druskininkų gyventojams 
parama bus dalijama Druski-
ninkų (Ratnyčios) Šv. Apaš-
talo Baltramiejaus parapijos 
namuose.

Dėl koronaviruso gyvento-
jams privaloma dėvėti kaukes 
ar kitaip dengti veidą ir nosį, 
būti su pirštinėmis ir laikytis 
saugaus bent 2 metrų atstu-
mo.

Parama dalijama:
• Druskininkuose, J. Čečiotos 

g. 4 – š. m. spalio 25, 27, 28 
ir lapkričio 3 d. nuo 17 iki 19 
val.

• Viečiūnų mstl., Jaunystės g. 
17 – š. m. spalio 26 d. nuo 17 
iki 18.30 val.

• Leipalingio mstl., Alėjos g. 3 – 
š. m. spalio 22 d. nuo 16.30 iki 
18.30 val.

Telefonai pasiteirauti: 
LPF „Maisto banko“ atstovo tel. 
8 615 13461
Socialinės paramos skyriaus 
tel. (8 313) 52543

Druskininkų savivaldybės 
informacija

Informacija 
gyventojams, 
gaunantiems 

ES paramą 

Informacija individualių namų savininkams 
dėl galimybės 2022-2023 m. sutvarkyti 

asbesto atliekas nemokamai

Apie maisto atliekų tvarkymą – su Druskininkų
 konteinerių gamintojais

Asbestas įrašytas į Tarptautinio vėžio tyrimo centro kancerogeninių veiksnių sąrašą kaip kenksminga, vėžį sukelianti medžiaga, todėl 
būtina užtikrinti saugų šios medžiagos šalinimą iš aplinkos/Asociatyvi nuotrauka

Apie atliekų tvarkymą kalbėję (iš dešinės): ARATC direktorius A. Reipas, suomių įmonės „Molok“ pardavimų direktorius S. Moilanen 
ir įmonės atstovas Lietuvoje S. Rukuiža diskutavo apie biologiškai skaidžių atliekų tvarkymą, kuris yra labai svarbus aplinkai ir keičia 
žmonių mąstymą/ARATC nuotrauka
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ATLIEKŲ REIKALAI: KLAUSIATE – ATSAKOME

Į kurį konteinerį mesti vienkartinius rankšluostukus, servetėles?
Virtuvinius vienkartinius rankšluostukus, servetėles mes vadiname popieriniais, 

bet į popieriaus konteinerį mesti jų negalima! Meskite juos į maisto atliekų 
konteinerį. Jei jo neturite – į mišrių atliekų konteinerį.

Alytaus regiono atliekų tvar-
kymo centras (ARATC) skel-
bia Europos atliekų mažinimo 
savaitei skirtą aplinkosaugi-
nių bendruomenių iniciaty-
vų/veiklų konkursą „Mažiau 
atliekų – daugiau žiedų“ ir 
kviečia Alytaus miesto, Aly-
taus rajono, Birštono, Druski-
ninkų, Lazdijų rajono, Prienų 
rajono ir Varėnos rajono ben-
druomenes pasidalinti savo 
patirtimi, kaip joms sekasi 
mažiau teršti, mažiau vartoti, 
švariau ir sveikiau gyventi bei 
džiaugtis savo pačių sukurta 
gražia darnia aplinka.

Pristatykite savo bendruome-
nės žiedišką veiklą, papasa-
kodami, kaip jūsų bendruome-
nė vengia atliekų susidarymo, 
kaip atnaujina senus daiktus, 
pritaiko juos naujiems bendruo-
menės, jos narių poreikiams, 
kaip tausoja išteklius, keisda-
miesi daiktais, pirkdami vieni iš 
kitų užaugintas gėrybes, sukur-
tus gaminius, viena transpor-
to priemone vykdami į darbą, 
kaip tvarko atliekas, kompostuo-
ja jas, kaip panaudoja kompos-
tą, rengia kūrybines dirbtuves ir 
įgyvendina kitus žiedinės vei-
klos principus. Pristatykite „žie-
diškiausius“ savo bendruome-

nės narius ir jų patirtį. 
Visų, savo aplinkosaugines ini-

ciatyvas bei veiklas įgyvendi-
nančių ir jų aprašymus pateiku-
sių bendruomenių atstovai bus 
pakviesti į baigiamąjį koncerti-
nį renginį Alytaus regiono atlie-
kų tvarkymo centro pakartotinio 
naudojimo padalinyje „TikoTiks“, 
o trims labiausiai žiedinės vei-
klos principus atitinkančias ini-
ciatyvas/veiklas pristačiusioms 
bendruomenėms bus įteikti 
ARATC įsteigti prizai: kompos-
tavimo dėžės ir renginiams skir-
ta palapinė – ji atiteks pirmosios 
vietos laimėtojui. 

Daugiau informacijos apie 
konkursą ir formą, kurią reikia 
užpildyti, pristatant savo inicia-
tyvas/veiklas, rasite Alytaus re-
giono atliekų tvarkymo centro 
svetainėje www.aratc.lt Užpildy-
tų formų laukiama atsiunčiant iki 
lapkričio 3 d. 

Pastaba. Konkurse negali da-
lyvauti bendruomenės, kurių va-
dovai, valdybų nariai yra Aly-
taus regiono atliekų tvarkymo 
centro darbuotojai. 

Alytaus regiono atliekų 
tvarkymo centro informacija

Konkursas bendruomenėms 
– papasakokite apie savo 

žiediškumą!

Šis spalvingas ruduo pra-
džiugino ir druskininkie-
tį kompozitorių Kęstutį Bie-

liuką. Asociacijai LATGA ir 
Druskininkų savivaldybei 
skyrus finansavimą, buvo iš-

leista autorinė šio kompozi-
toriaus avangardisto fortepi-
joninės muzikos kompaktinė 
plokštelė „Pastoralė rudenio 
vieversiui“. 

Muzikologas Vaclovas 
Juodpusis apie kompozitorių ir 
jo kūrybą rašo: „K. Bieliukas ne-
priklauso ypatingai produktyvių 
muzikos kūrėjų skaičiui. Gal ir 
todėl, kad kiekvieną savo opu-
są linkęs ilgokai brandinti, išgy-
venti jo nuotaikas. Tai, tikėtina, 
suformavo ir paties kūrėjo cha-
rakteris į viską žvelgti labai at-
sakingai. Kaip tik kiekvienas 
jo opusas sulaukia tik įžvalgių, 
mąstančių atlikėjų dėmesio. O 
tai sako, kad 1976-1982 me-
tais kompoziciją studijavęs pas 
profesorių J. Juzeliūną Lietu-
vos valstybinėje konservatori-
joje išsiugdė ypatingą reiklumą 

kiekvieno kūrybinio sumanymo 
įgyvendinimui. Kompozicijos 
studijas užbaigęs sukurta sim-
fonine „Legenda“, tolimesniame 
kūrybiniame kelyje pasišventė 
kamerinės muzikos kūrimui. Tai 
liudija ir atlikėjų dėmesys jo kū-
rybai, kurioje dominuoja instru-
mentinė muzika. Gal ir todėl, 
kad savo muzikinį kelią Kau-
no vidurinėje meno mokyklo-
je pradėjo smuikuodamas, vė-
liau Druskininkų vaikų muzikos 
mokykloje skambindamas forte-
pijonu. Ir tik po to pasuko į mu-
zikos kūrimo kelią Kaune (A. 
Kubiliūno klasėje), vėliau – Vil-
niuje, jau minėto profesoriaus J. 
Juzeliūno kompozicijos klasėje. 

Po studijų K. Bieliuko muzikinis 
gyvenimas Druskininkuose išsi-
šakojo. Muzikinei kūrybai skir-
tą laiką trumpino pedagoginis 
darbas muzikos mokykloje, ku-
rioje jis globojo ne tik būsimuo-
sius pianistus, bet ir bandančius 
kurti muziką, o vėliau – ir ad-
ministracinis darbas šio mies-
to kultūros įstaigose. Sumanu-
mo ir laiko pareikalavo Jaunimo 
kamerinės muzikos dienų ren-
gimas Druskininkuose, kurios 
peraugo į daugelį metų gyvuo-
jantį festivalį „Druskomanija“. 
Bet turime pasidžiaugti, kad ir 
per tuos praėjusio šimtmečio 
dešimtmečius, o ir pastaruoju 
metu K. Bieliukas praturtino at-
likėjų repertuarą, sukurdamas ir 
vokalinių ciklų, ir kamerinių ins-
trumentinių ansamblių, ir, žino-
ma, nepamiršdamas fortepijo-

no, su kuriuo dažniausiai gali 
pabūti kartu, išbandyti naujų su-
manymų atšvaitus. Matant kū-
rybinį dėmesį fortepijonui, 1988 
metais jo „Pastoralė“ papildė M. 
K. Čiurlionio pianistų konkursų 
programą kaip privalomas Lie-
tuvos kompozitoriaus kūrinys. 
Tad šis jo opusas pasklido pla-
čiai po pasaulį ir atliekamas įvai-
rių šalių pianistų. 

Džiugu, kad, klausydamasis K. 
Bieliuko kūrinių, kiekvieną kar-
tą gali žavėtis logiška, jautriai 
išgyventa nuotaikų plėtra, ku-
rią padeda reikšti originali, kie-
kvienam opusui surasta savita, 
ne įprasta, tradicinė natų rašy-
ba. O ją kaip tik ir formuoja kom-
pozitoriaus „išgirstas“, išjaustas 
vis naujas, laukiamas nuotaikos 
vingis, taip sulydantis bendrą 
kūrinio sumanymą“.

Kompaktinėje plokštelėje 
„Pastoralė rudenio vieversiui“ 
skamba K. Bieliuko 1985-2003 
m. laikotarpiu sukurti kūriniai 
fortepijonui: „Rudens miniatiū-
ros“, „Kompozicija Nr. 1“, „Kom-
pozicija Nr. 2“, „Pastoralė“, „15 
taktų rudenio vieversiui!“, ku-
riuos atlieka 1987 metų tarp-
tautinio H. Ellerio konkurso Ta-
line (Estija) nugalėtojas Andrius 
Vasiliauskas, jau daugelį metų 
puoselėjantis Lietuvos kompo-
zitorių fortepijoninę kūrybą. A. 
Vasiliausko atliekami K. Bieliu-
ko kūriniai fortepijonui praturti-
na, papildo autorinės kompozi-
toriaus kompaktinės plokštelės 
programą.

Kompaktinėje plokštelėje 
„Pastoralė rudenio vieversiui“ – avangardinės muzikos kūriniai, skirti fortepijonui
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Jau dešimtmetį Druskinin-
kuose veikiantis restoranas 
„The House“ nuolat nustebi-
na savo lankytojus smagiomis 
naujovėmis, atnaujintu meniu 
ir šiltu priėmimu. Net ir karan-
tino metu „The House“ buvo 
viena iš nedaugelio įstaigų, ku-
rios suteikė savo klientams ga-
limybę užsisakyti maisto į na-
mus.

Artėjančias rudens darganas 
šis restoranas taip pat žada 
praskaidrinti naujovėmis.

Dienos pietų – į „The House“

Pasak „The House“ šeimininko 
L. Jablonsko, pastaruoju metu di-
delis dėmesys skiriamas dienos 
pietums: 

„Stengiamės, kad dienos pie-
tų meniu taptų kuo įvairesnis, pa-
tiekalai nesikartotų, o svečiai kas-
kart čia rastų malonių naujienų 
– skanaus ir estetiškai patiekto 
maisto. Nauji garnyrai, naujos sa-
lotos, nauji padažai, užpilai, nau-
ji mėsos patiekalai, sriubos – „The 
House“ svečiams žada pasiūlyti 
įdomesnius ir dėmesio vertus die-
nos pietus su idėja, aukštesne su-
kurta paprasto patiekalo kokybe. 
„Į kūrybinį patiekalų kūrimo pro-
cesą įsitraukia visas kolektyvas, 
manome, kad pas mus ir toliau 
lankysis mūsų nuolatiniai klientai, 
tikimės sulaukti ir naujų. Norisi, 
kad naujai susiburtų valgančių-
jų bendruomenė, o ateiti papie-
tauti į „The House“ taptų savotiš-
ku mados reikalu“, – pasakojo L. 
Jablonskas. Restorano šefas pra-
sitarė, kad klientai vieną savaitės 
dieną čia galėtų rasti pietus, pa-
gamintus pagal skirtingų šalių re-
ceptus.

Savaitgaliais – vis naujas 
„Šefo“ pasiūlymas 

Nenustebkite – kiekvieną savait-
galį „The House“ virtuvės šefas 

žada pasiūlyti klientams vis nau-
jų, išskirtinio skonio, įdomių patie-
kalų. Norite paragauti austrių, jū-
ros gėrybių, dar neragautų mėsos 
patiekalų, savaitgaliais skubėkite 
į „The House“.

Gurmanams – „The House“ 
„Krautuvėlė“

Neturite laiko paruošti šven-
tinį stalą, o svečiai jau pakeliui 
– Jums pagelbės „The House“ 
„Krautuvėlė“, kurioje rasite šefo 
paruoštų gardžiausių pusgaminių 
liniją galėsite įgyvendinti savo ku-
linarines svajones. Jums tereikės 
viską iškepti ir patiekti ant šven-
tinio stalo. „The House“ „Krautu-
vėlė“ – tikras išsigelbėjimas ir per 
Didžiąsias metų šventes. 

O kad Jūsų kasdienybė taptų 
dar skanesnė, galite užsisakyti ir 
gardžiųjų, išskirtinių, šefo ranko-
mis sukurtų klasikinių tortų, ku-
riems naudojami aukščiausios 

kokybės produktai. 
„Norite pasveikinti įmonės dar-

buotojus, kolegas, namiškius ar 
draugus? Jūsų sutuoktinio, vaiko 
ar draugo gimtadienis? O gal tie-
siog norisi kažko saldaus? Drąsiai 
kreipkitės į „The House“ – mes ti-
krai turime ką Jums pasiūlyti!“, – 
kviečia virtuvės šefas. 

Vasarą – klientų gausa

L. Jablonsko žodžiais, pastaro-
ji vasara restoranui buvo puiki – 
sulaukta itin daug klientų, ypač 
– liepą ir rugpjūtį: „Tai tiesiog re-
kordiniai mėnesiai per visus 10 
„The House“ gyvavimo metų. Gal-
būt klientai vertina restorano sta-
bilumą, gal ir mūsų įdirbį jaučia? 
Smagu, kad žmonės sugrįžta, at-
simena restorano vaizdą, patie-
kalų skonius, įvertina maisto ko-
kybę, personalo paslaugumą. 

Kaip virtuvės šefas, J. Jablons-
kas sako negalintis išskirti vie-
no kurio nors restorane gamina-

mo patiekalo, bet tikrai didžiuojasi 
restorane gaminamais naminiais 
mėsainiais: „Pirmieji atvežėme 
mėsainius į miestą ir parodėme, 
kad jie gali būti ir sveikas maistas. 
Smagu, kad mūsų restorane ga-
minamų aštriųjų vištos sparnelių 
paragauti atvyksta žmonės iš vi-
sos Lietuvos. Net tokia savotiška 
„aštriųjų sparnelių valgytojų gildi-
ja“ susikūrusi. Mes tikrai nestovi-
me vietoje, stengiamės atrasti ir 
pasiūlyti skanių naujovių“. 

Restorano meniu – ir šunims 

Ar dažnai restorane esate lau-
kiami su savi augintiniais ir ten 
randate būtent jiems sukurtą me-
niu? Būtent tai siūlo „The House“ 
– čia dėmesys skiriamas žmo-
gaus ir gyvūno ryšiui, socialiniam 
atsakingumui. Taigi nenustebkite 
– šiame restorane Jūsų keturko-
jui draugui gali būti pasiūlyta įvai-
rių gardėsių, ir net ledų. 

Nauja paslauga – maisto pri-
statymas į namus ar biurą

„The House“ ne tik kviečia sve-
čius pavalgyti restorane, bet ir 
siūlo pasinaudoti maisto pristaty-
mo paslauga. 

„Kadangi COVID-19 situaci-
ja negerėja, be to, artėja šalta-
sis metų laikotarpis, norisi mies-
te išplėtoti šią paslaugą. Manau, 
pandemijos metu, saugant svei-
katą, žmonėms svarbu turėti gali-
mybę užsisakyti skanaus maisto į 
namus ar į biurą. Svarbu ir jaustis 
saugiam, žinant, kad maistas pri-
statomas saugioje pakuotėje.

Pasirinkome kokybišką, eko-
logišką  sistemą – maistas de-
damas į saugią išsinešimo tarą, 
indo viršus „užlydomas“ plėvele. 
Atrodo labai estetiškai, niekas ne-
išsilieja, ilgiau išlaikoma šiluma. 
Tai – šiuolaikiškiausias ir moder-
nus sprendimas maisto išvežimui 
– viskas sandaru, sterilu, klientas 
gauna karštą patiekalą. Pakeliui 
niekas neišlaistoma. Kartu pride-
dami ir gražūs, iš perdirbto plasti-
ko pagaminti įrankiai“, – pasakojo 
L. Jablonskas, pridurdamas, kad 
„The House“ šią paslaugą teikia 
bigmeniu.lt

„Interneto užsakymų platforma 
www.bigmeniu.lt naudotis labai 
paprasta. Be to, maisto pristaty-
mo paslaugą galima užsakyti ir 
telefonu 8 630 45599. Atsiskaityti 
galima įvairiais būdais – užsakant 
internetu, – per el. bankininkys-
tę, pristatymo metu – grynaisiais 
arba banko kortele. Galima suda-
ryti sutartis su įmonėmis, kurios 
norėdamos paskatinti savo dar-
buotojus, užsako maistą į darbo-
vietes.

Primename, jog mūsų draugas 
bigmeniu.lt gali Jums pristatyti 
maistą į namus ar ofisą“, – nau-
ja paslauga kviečia naudoti „The 
House“ vadovas.

Restoranas „The House“ kviečia mėgautis maistu restorane 
arba užsisakyti į namus

Užsakymo Nr. MDR-327-02
Kiekvieną savaitgalį „The House“ virtuvės šefas žada pasiūlyti klientams vis naujų, iš-

skirtinio skonio, įdomių patiekalų/Asmeninio archyvo nuotraukos
The House“ dėmesio skiria žmogaus ir gyvūno ryšiui – šiame restorane Jūsų keturkojui 

draugui gali būti pasiūlyta įvairių gardėsių, ir net ledų/Roberto Kisieliaus nuotrauka

bigmeniu.lt gali Jums pristatyti maistą į namus ar ofisą/Asmeninio archyvo nuotrauka 
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„Už šypseną – šypsniu, už šilumą – žodžiu, už klaidą – švelnumu, ir taip ratu, ratu...“
Jau 60 metų gyvenimo keliu drauge žengia BIRUTĖ ir VYTAUTAS BINGELIAI

Mielus Tėvelius Deimantinių vestuvių proga sveikina ir stiprios sveikatos bei dar ilgai būti kartu linki dukros, 
žentas, vaikaičiai ir provaikaičiai Liepa, Elzytė ir Ąžuolas

Tačiau visose virtuvėse, kaip ir 
mano kuriamoje, pagrindiniai 
prieskoniai yra druska ir pipirai.

– Trys paprasčiausi produk-
tai, iš kurių bet kada galite su-
kurti gerą patiekalą? 

– Trys paprasčiausi produktai 
patiekalui sukurti yra kiaušiniai, 
daržovės ir mėsa.

– Koks yra restorano „The 
House“ moto?

– Gal pasakysiu paprastai – 
mūsų kuriama atmosfera yra „The 
House“ – Tavo atostogų namai“.

– Kuo, Jūsų manymu, esate 
išskirtiniai?

– Puoselėjame socialiai atsa-
kingo restorano poziciją. Esame 
draugiški gyvūnams, esame šei-
mų restoranas, turime tikrai dide-
lę meniu įvairovę. 

Labai smagu, kad restorano 
„The House“ personalas dirba 

kaip viena didelė komanda.

– Kokia buvo pradinė svajo-
nė, atidarius restoraną Druski-
ninkuose, ir kaip ji keitėsi, me-
tams bėgant?

– Iš esmės pati svajonė gal ir 
nesikeitė. Nuo pat pradžios ir sva-
jojau apie restoraną, kuris visus 
„veža“. Tik dabar, prabėgus jau 
10 metų Druskininkuose ir aps-
kritai šiame restorane, tapo aiš-
ku, kaip sunku įkurti tokią vietą ir 

kiek laiko bei energijos tai kainuo-
ja. Todėl svajoti reikia atsargiai, 
nes svajonės pildosi!

– Kiek restorano sėkmei turi 
reikšmės, kad veikiate Druski-
ninkuose, labai populiariame 
kurorte?

– Be abejo, reikšmės turi tai, kad 
„The House“ veikia Druskininkuo-
se. Tai populiarus ir puoselėja-
mas kurortas, į kurį noriai atvyks-
ta ne tik Lietuvos, bet ir svečių 
šalių gyventojai. Bet taip pat ži-
nau, kad sėkmę lemia ne tik gera 
vieta, bet ir kruopštus kasdieninis 
mūsų visų darbas. Tai – lygiaver-
čiai dalykai.

– Kaip sekėsi išgyventi pan-
demiją ir karantinus? 

– Kaip ir daugeliui, pirmasis ka-
rantinas – tikrai nelengvas. Pra-
džioje buvo didelė nežinomybė. 

Antrojo karantino metu nepa-
sidavėme blogoms emocijoms ir 
daug ką sukūrėme. Daug darbų 
nuveikėme restorano tolesnėms 
vizijoms įgyvendinti, nes turėjome 
laiko, kurio įprastai visada trūko.

Aišku finansiškai, kaip ir visi, nu-
kentėjome. 

Restoranas antrojo karanti-
no metu gamino maistą išsineš-
ti. Manau, visai neblogai sekėsi, 
tuo metu buvus pandeminei situ-
acijai. 

– Kuo „The House“ nustebins 
artimiausiu metu?

– Visada siekiame aukščiausios 
kokybės, žiūrime į priekį ir diegia-
me naujoves bei dabarties ten-
dencijas atitinkantį maistą. Ar-
timiausiu metu norime iki galo 
pereiti prie vietinės produkcijos ir 
vietos bei aplinkinių ūkininkų už-
augintų produktų – iš jų pirkti dar-
žoves, mėsą ir kita. Na, aišku, vis-
ko iki galo negaliu atskleisti, kas 
kuriama ir ką darysime.

– Koks Jūsų ryšys su klien-
tais?  

– Sunku jį apibūdinti. Net neži-
nau –tai ir ryšys, ir jausmas. Pa-
vadinkime jį abipusiu pasitikėjimu 
ir pagarba.

– Koks Jūsų, Linai, svajonių 
patiekalas?

– Ruošiuosi pagaminti mėsainį 
su „Wagyu“ jautiena, aukso dul-
kėmis, baltaisiais trumais, „Al-
mas“ ikrų ir šafrano padažu.

– Kokia būtų Jūsų žinutė „The 
House“ svečiams?

– Mūsų svečiai gali būti tikri – 
„The House“ yra vieta, kuri turi 
sielą. Svarbiausias mūsų tikslas – 
laimingas svečias. 

Kalbino Laima Rekevičienė

15-asis tarptautinis doku-
mentinių filmų festivalis „Ne-
patogus kinas“ šį rudenį vėl 
keliaus per Lietuvos miestus 
ir miestelius – nuo spalio 14 iki 
31 d. visus festivalio filmus ga-
lės nemokamai žiūrėti ir Drus-
kininkų savivaldybės  viešo-
sios bibliotekos (V. Kudirkos g. 
13, Druskininkai) lankytojai.

„Nepatogus kinas“ kasmet at-
renka ryškiausius dokumentinius 
filmus iš svarbiausių kino festiva-
lių ir būtų gaila, jei juos galėtų pa-
matyti tik didžiųjų miestų žiūro-
vai. Tad, siekdami, kad filmai būtų 
prieinami kuo platesniam žiūro-
vų ratui, praėjusiais metais ne tik 
atvėrėme šiemet ir vėl veiksian-

čią virtualią kino salę www.nepa-
toguskinas.lt, bet ir žengėme kitą 
didžiulį žingsnį dėl tų žiūrovų, ku-
rie turi mažiau technologinių ga-
limybių – užmezgėme ryšius su 
šalies bibliotekomis, kuriose su-
darėme sąlygas bibliotekų lanky-
tojams žiūrėti filmus. Tad šį spa-
lį visa nepatogių filmų programa 
bus prieinama net 190-yje šalies 
bibliotekų“, – pasakojo „Nepato-
gaus kino“ vadovas Gediminas 
Andriukaitis.

„Nepatogus kinas“ šiemet žiūro-
vams pasiūlys beveik 50 filmų – 
nuo dokumentinių trilerių iki jautrių 
asmeninių istorijų. Pagrindinė-
je konkursinėje festivalio progra-
moje varžysis 8 filmai, tarp jų – ir 
lietuvių režisieriaus darbas. Spe-
cialiosios programos „Radikal(i)
ai“ kūriniai kalbės apie radikalių 
pokyčių reikalaujančius radika-
lius laikus ir klaus, ką 2021-aisiais 
apskritai reiškia žodis „radikalu“? 
„Tikrovės muzikos“ programos 
muzikiniai filmai padės išgirsti tai, 
ko dar nesame girdėję, o „Aukš-
tos įtampos“ programos istori-
jos niekuo nenusileis Holivudui, 
išskyrus vieną skirtumą – čia vis-
kas bus tikra.

Programos „Kasdienybės su-
perherojai“ veikėjai nedemons-
truos antgamtinių galių, keičiant 
pasaulį – jie kasdien nuosekliai 

ir kryptingai veikia kilnesnių tiks-
lų vardan. Programa „Mes esame 
visur“ atskleis tikras, skaudžias ir 
laimingas šalia mūsų gyvenančių 
LGBTQ+ bendruomenės žmonių 
istorijas. „Filmai už gamtą“ kels 
klausimus apie taršos problemas 
ir kvies dialogui apie tai, ar žmo-
gaus vartojimas ir jo išlikimas yra 
suderinami. Dokumentinio seri-
alo „Sienos“ istorijos papasa-
kos apie Europą supančias ar ją 
skaldančias sienas bei jų pari-
biuose atsidūrusius herojus. Na, 
o kasmetinėje programoje „Fil-
mai, padedantys augti“ vaikai ir 
jaunimas atras būtent jiems skir-
tų šmaikščių, įkvepiančių, pasau-
lį keičiančių ir kartais nepatogių, 
bet tikrų istorijų.

Visus „Nepatogaus kino“ pro-
gramos filmus bus galima žiūrė-
ti bibliotekos darbo metu (10.30 
– 19.00 val.), o prisijungimą prie 
virtualios kino salės galima gau-
ti iš bibliotekos darbuotojo. Laiką 
filmų peržiūrai galima rezervuoti 
el. p. info@druskininkai.mvb.lt 
arba telefonu (8 313) 51703. Dėl 
pandemijos biblioteka rekomen-
duoja atsinešti savo asmenines 
ausines. Šiemet bibliotekoje atsi-
ras dar viena naujovė – „Nepato-
gus kinas“ kvies filmus žiūrėti ne 
tik pavieniui, bet ir su kompanija 
– specialiai bibliotekos žiūrovams 

bus organizuojami keli bendri fil-
mų seansai, kuriuos lydės aktua-
lios diskusijos bei pokalbiai su fil-
mo herojais ir kūrėjais.

Mūsų bibliotekoje dar galite 
patekti į šias filmų peržiūras:

Spalio 28 d., ketvirtadienį, 12 
val., bibliotekoje žiūrėsime filmą 
„Pasienio paukščiai“ (rež. Vytau-
tas Puidokas). Nepaisydami po-
litikos ir sienos tarp Lietuvos ir 
Kaliningrado, ją nuolatos ker-
ta migruojantys paukščiai, užsu-
kantys į skirtingose sienų pusėse 
esančias ornitologijos stotis. Pir-
mąsyk po Sovietų Sąjungos griū-
ties, abiejų šalių ornitologijos sto-
čių darbuotojai pradeda vystyti 
bendrą projektą. Režisierius Vy-
tautas Puidokas įamžina šį susiti-
kimą, o po filmo seanso liksime su 
juo virtualiai pasikalbėti apie fil-
mą. Įėjimas su Galimybių pasu.

Spalio 29 d., penktadienį, 14 
val., bibliotekos lankytojus kvie-
čiame žiūrėti filmą „Būsiu su ta-
vim“ (rež. Virginija Vareikytė, 
Maximilien Dejoie). Šiame filme 
dvi moterys – psichologė ir poli-
cijos pareigūnė, imasi sudėtin-
gos misijos – gimtajame Kupiš-
kio miestelyje sumažinti rekordinį 
savižudybių skaičių. Jos gelbė-

ja vienišiausius savo bendruome-
nės narius jautrumu ir empatija, 
malšina krizę ir įrodo, kad savi-
žudybių prevencija gali būti veiks-
minga. Pasibaigus filmui turėsime 
galimybę virtualiai susitikti su fil-
mo kūrybine komanda. Įėjimas 
su Galimybių pasu.

Apie „Nepatogų kiną“

„Nepatogus kinas“ – nuo 2007 
m. kasmet rengiamas tarptauti-
nis žmogaus teisių dokumentinių 
filmų festivalis. Tai yra nekomer-
cinis renginys, siekiantis kurti 
erdvę žmogaus teisių, politikos, 
socialinės atsakomybės, tvarumo 
temomis, supažindinti visuomenę 
su pasaulinėmis aktualijomis, 
skatinti būti sąmoningiems ir kri-
tiškiems. Festivalio metu prista-
toma turtinga dokumentinių filmų 
programa, rengiami susitikimai 
su kino kūrėjais, organizuojamos 
diskusijos su filmų herojais, žmo-
gaus teisių aktyvistais ir eksper-
tais. Vienas pagrindinių festivalio 
rėmėjų – Lietuvos kino centras.

Oficiali festivalio interneto sve-
tainė: nepatoguskinas.lt.

Parengta pagal festivalio 
„Nepatogus kinas“ 

organizatorių pateiktą 
informaciją

Restorano „The House“ virtuvės šefas L. Jablonskas: 
„Svarbiausia – skaniai pavalgęs ir laimingas svečias“

Į Druskininkų viešąją biblioteką atvyksta 
dokumentinių filmų festivalis „Nepatogus kinas“

Atkelta iš 1 psl.

Restoranas „The House“ Druskininkuose veikia jau dešimtmetį ir nuolat stebina naujovėmis/Asmeninio archyvo nuotrauka
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Druskininkų jaunimo užimtu-
mo centras (JUC) bendradar-
biauja su patikimais partneriais 
– „Youth Center of Georgia“ 
iš Sakartvelo, „Fundatia Pen-
tru Tineret Buzau“ iš Rumuni-
jos ir „Eunoia“ iš Šiaurės Ma-
kedonijos. Nors šiais metais ir 
buvo sudėtinga keliauti bei da-
lyvauti tarptautiniuose projek-
tuose, atlaisvėjus griežtiems 
ribojimams, Druskininkų JUC 
išlydėjo jaunuolius į jaunimo 
mainus. Jų laukė net trys skir-
tingi projektai, skirtingos te-
mos ir tikslai, tačiau bendru-
mas buvo juntamas visuose 
– užsimezgusios draugystės 
su kitų šalių dalyviais, nuosta-
biai ir kūrybiškai praleistas lai-
kas, asmeninis tobulėjimas ir 
praplėstas akiratis.

Pirmieji jaunimo mainai „Let’s 
Turn Ideas To Action Together” 
(liet. „Paverskime idėjas veiks-
mais kartu“) surengti dar šių metų 
vasaros pabaigoje, rugpjūčio 21-
31 dienomis, prie Juodosios jūros 
esančiame Sakartvelo miestelyje 
Kobuleti. Projekto veiklų tvarka-
raštis buvo intensyvus ir įvairus: 
daug neformalaus ugdymo žaidi-
mų, formuojančių komandą, taip 
pat ir vadinamųjų „ledlaužių“ bei 
susipažinimo žaidimų. O tema – 
asmeninis tobulėjimas ir verslu-
mo skatinimas tarp jaunų žmonių. 
Anot projekte dalyvavusių Gretos, 
Nedos, Ievutės, Rojaus ir Mato, 
dvi įsiminusios detalės buvo šios: 
1) sukurta „gandų dėžutė“, į kurią 
suplaukdavo įvairūs pastebėjimai, 
nuotykiai ir „gandai“, todėl diena 
prasidėdavo visada nuotaikingai; 
2) burtų metu ištrauktas „slaptas 
draugas“, kuriuo reikėjo rūpintis 
visų mainų metu. Mūsų jaunimas 
taip pat sužavėjo ir iniciatyvumu: 
grupės vadovė Neda rytais visus 
kvietė į jos vedamą jogą, Matas 
visus stebino parkūro elementais, 
fotoaparatu amžino visas akimir-
kas. Po lietuvių kultūrinio vakaro 
kitų šalių atstovai vienbalsiai pa-
tvirtino, kad lietuvaičių koman-
da pasirodė geriausiai, nes vaiši-
no pačių gamintais šaltibarščiais, 
bulvėmis su lupenomis, įvairiais 
sūriais ir kitais skanėstais, taip 
pat dainavo lietuvių liaudies dai-
nas bei šoko liaudiškus šokius. 

Beje, beveik visi vakarai baigda-
vosi, stebint nuostabius saulėly-
džius, juokiantis ir kalbantis, vi-
siems susėdus ant jūros kranto.

Į antrųjų mainų kelionę, vyku-
sią rugsėjo 24-30 dienomis, lei-
dosi keturi jaunuoliai iš Druski-
ninkų – Struga mieste, Šiaurės 
Makedonijoje jie praleido savaitę, 
diskutuodami bei reflektuodami 
aplinkosaugos klausimais. ERA-
SMUS+ projekte „AdVenture” 
(liet. „Nuotykis“) surengtas nakti-
nis žygis į kalnus, kelionės po vie-
tines apylinkes, įvairios veiklos 
aplinkosaugos tematika, buvo su-
organizuota šiukšlių rinkimo tal-
ka, rengiamos prezentacijos su 
vizijomis, kokius metodus taiky-
ti, norint pagerinti aplinkosaugos 
situaciją taršai mažinti ir skleis-
ti žinią platesnei visuomenės da-
liai. Taip pat vyko kultūriniai vaka-
rai, kurių metu jaunimas pristatė 
savo šalis su nacionaliniais ska-
nėstais, šokiais, dainomis. Pa-
čių dalyvių įspūdžiai įvairūs: tu-
rintiems daugiau mainų patirties 
norėjosi intensyvesnio tvarkaraš-
čio, na, tiems, kurie pirmą kartą 
leidosi į šią kelionę, veiklos ir lais-
vas laikas kaip tik atrodė subalan-
suoti. Projekte dalyvavo jaunuo-
liai iš 6 šalių: Italijos, Bulgarijos, 
Graikijos, Š. Makedonijos, Lietu-
vos ir Rumunijos. Vienas iš drus-
kininkiečių, Martynas, džiaugėsi, 
susiradęs bendraminčių, su ku-
riais, ir pasibaigus mainams, pa-
laiko draugiškus ryšius.

Dar vienas projektas „tebekve-
pia“ karštais įspūdžiais iš jaunimo 
mainų, organizuotų spalio 6-15 
dienomis Sarata Monteoru-Bu-
zau miestelyje, Rumunijoje. Šio 
projekto tikslas – gerinti jaunimo 
įsidarbinimo galimybes ir pasiruo-
šimą darbo pokalbiui su potencia-
liais darbdaviais. Projekto veiklo-
se dalyvavo Bulgarijos, Kroatijos, 
Graikijos, Italijos, Latvijos, Lietu-
vos, Ispanijos ir Rumunijos jau-
nuoliai.

„Neturėjau jokių lūkesčių... – to-
kiu sakiniu savo pasakojimą pra-
deda mainų grupės lyderis Marty-
nas Ivanauskas. – Tačiau gal tai ir 
puiku, nes visa, kas nutiko vėliau, 
tapo tik dar ryškesne ir nuoširdes-
ne patirtimi“.

„Viskas jau prasidėjo oro uoste, 

kai labai draugiškai ir atvirai nu-
siteikęs ispanas, nusileidęs pana-
šiu metu, pakvietė susitikti ir susi-
pažinti. Manyčiau, kad kita diena 
buvo tikras lūžis mūsų visų ben-
dravime. Jei iš vakaro dar jautė-
mės šiek tiek įsitempę, tai kitą 
dieną organizuoti „ledlaužio“ žai-
dimai tuos ledus tikrai pralaužė. 
Pačių veiklų metu visi dirbome 
komandomis – vis kitos sudėties. 
Manau, jog tai man padėjo būti 
atviram visoms idėjoms. O jei kar-
tais komandoje būdavo žmogus, 
silpniau kalbantis angliškai, jaus-
davau kažkokį stiprų norą jam 
padėti ir įtraukti į mūsų veiklas. 
Džiaugiuosi, kad ši mano pastan-
ga visada būdavo sėkminga. Jau-
čiuosi labai daug išmokęs apie 
CV rašymo ypatumus, taip pat su-
žinojęs, į kokias pagrindines kom-
petencijas dažniausiai dėmesį at-
kreipia darbdaviai, kaip pasiruošti 
darbo pokalbiui ir kaip jame daly-
vauti. Šios veiklos, užduotys bei 
darbas tarptautinėse komandose 
man padėjo geriau save pažinti, – 
plačiai šypsodamasis dėstė Mar-
tynas. – Gyvenu dėl tokių potyrių 
ir tikiuosi, kad, jei prasidės sena-
tvės demencija, – tai bus vienas 
paskutiniųjų dalykų, kuriuos už-
miršiu.“ 

Labai panašia patirtimi dalinosi 
ir Aivaras Žukauskas, kitas mainų 
dalyvis. Tai buvo pirma jo patirtis 
ERASMUS+ projekte, palikusi la-
bai gerų įspūdžių. Vaikinas sakė, 
kad jam baisu bus dalyvauti kituo-
se mainuose – jie gali ir nebūti to-
kie geri. 

Abu mainų dalyviai akcentavo, 
kad geriausia dalis – užsimezgu-
sios draugystės, ypač – su Grai-
kijos atstovais, todėl atsisveikini-
mo procesas buvęs itin jautrus ir 
ašaringas.

Jaunuoliai ne tik dalyvavo vei-
klose, bet aplankė ir apylinkes, 
buvo nuvykę į purvo vulkanus.

Geriausia patirtis, kurią galima 
parsivežti iš šių unikalių kelionių, 
– tai draugystės, neturinčios ribų 
ir sienų, padedančios paaugti, 
įgauti drąsos bei padėti plisti Eu-
ropos Sąjungos pamatinėms ver-
tybėms, kurios aktualios visoms 
kartoms.

Jaunimo mainai augina ir padeda atrasti save

Jaunimui ilgam įsimins nuostabiai ir kūrybiškai praleistas laikas, asmeninis tobulėjimas ir praplėstas akiratis/Asmeninio archyvo nuo-
trauka

Druskininkų jaunimas atstovavo miestui trijuose skirtinguose projektuose – užsimezgė 
draugystės su kitų šalių dalyviais/Asmeninio archyvo nuotraukos

Druskininkų JUC informacija

Projektą „FACE TO FACE“ finan-
savo Europos Sąjunga
Projekto Nr. KA105-F82805CD

Projektą „AdVenture“ finansavo 
Europos Sąjunga
Projekto Nr. KA105-B86B17B4

Projektą „LET’S TURN IDEAS TO ACTION TOGETHER“ finansavo 
Europos Sąjunga
Projekto Nr. KA105-67712614
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Autoservisui reikalingas 
automechanikas, darbo 

patirtis nebūtina, apmokome. 
Darbo pobūdis: važiuoklės, 

stabdžių sistemos remontas, 
ratų geometrijos atstatymas, 
kėbulo išrinkimas/surinkimas 

ir t.t. Tel. 8 623 82375

Siekiant užtikrinti verslo lankstumą ir efektyvumą, 
būtina kokybiška buhalterinė apskaita. Teikiame buhalterines 
paslaugas juridiniams asmenims Druskininkuose ir nuotoliniu 
būdu visoje Lietuvoje,  nuo pirminių dokumentų iki finansinės 

atskaitomybės sudarymo. Dirbame taip, kad klientas 
informaciją gautų tiksliai ir laiku. 
Susisiekite tel. 8 655 58954

Metalo išvežimas, supirkimas. Senų automobilių 
supirkimas. Statybinių šiukšlių, šiferio išvežimas, 
sunkvežimio su kaušu, tralo automobiliams vežti 

nuoma. Gyvatvorių karpymas-formavimas.
Tel. 8 628 75156

Nori uždirbti daugiau nei  minimalų atlyginimą? 
Rinkis darbą Vokietijoje!

Galime pasiūlyti: TAROS RŪŠIAVIMO, PALEČIŲ 
MONTAVIMO/REMONTO IR KITUS PAGALBINIUS 
DARBUS VYRAMS IR MOTERIMS. 

Koks uždarbis?
Dvigubai daugiau nei Lietuvoje: nuo 1300 eurų iki 2000 eurų 
„į rankas“.

Kodėl verta dirbti pas mus?
Viskas paprasta – mes suteikiame idealius būstus gyvenimui, 
nemokamai nuvežame ir parvežame maršrutu LT/DE/LT, o 
svarbiausia, kiekvieną savaitę mokame – 200 Eur avansus. 

Skambinkite mums.
„Falko group“

Tel. +37065804689

Brangiai perkame miškus su 
žeme arba išsikirtimui.

Tel. +37067524422

Superkame auksą, sidabrą, gintarą, gintarinius karolius, 
ordinus, ženkliukus, laikrodžius, monetas ir kitą įvairų 

antikvariatą. Dirbame visoje Lietuvoje. Atsiskaitome iš karto. 
Tel.: 867059488, 862668561

UAB ,,Leimesta” 
Leipalingyje, Alėjos g. 29 

statybos ir ūkio prekių parduotuvėje vykdomas 
prekių išpardavimas.  Taikoma – 50 % nuolaida. 

Tel. 8 625 33 114

Elektros instaliacijos darbai
(nuo darbų pradžios iki pabaigos). 

Tel. 8 610 27022

Darome ir renovuojame terasas, pavėsines, 
židinius, senus namus, tvoras, šiltnamius. 
Dažome, dedame grindis. Tel.  8 605 42559

Susitvarkykite nuotekas, tausokite aplinką ir 
išvenkite išlaidų baudoms!

BUITINIŲ NUOTEKŲ VALYMO ĮRENGINIAI
(Buiteka, Feliksnavis, Traidenis, Švaistė, Biomax, 

August ir kt.) GAMINTOJŲ KAINOMIS
Įrenginių projektavimo, montavimo, aptarnavimo darbai

10 metų garantija
GALIMYBĖ PIRKTI 

IŠSIMOKĖTINAI!
Atvykstame nemokamai konsultacijai visoje Lietuvoje!

DIRBAME IR SAVAITGALIAIS
Tel. 8 686 80106

Santechnikos darbai! Greitai, 
kokybiškai ir nebrangiai. 

Tel. 8 673 88383

Brangiai superkame automobilius
Benzininius ardymui į Kazachstaną
Dyzelinius ardymui į Baltarusiją
Tvarkingesnius – eksportui į Ukrainą
Įmonė oficialiai sutvarko visus reikalingus dokumentus.

Tel. 8 647 66927

Greiti ir tikslūs tyrimų rezultatai 
Suteikia informacijos apie bendrą organizmo būklę 

Patraukli ir konkurencinga tyrimų kaina
Tyrimų paketą sudarė specialistai

Registracija mokamiems tyrimams 
ir išsami informacija 

tel. (8 313) 59 144 
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UžuojautosPadėkos

Skaudžią netekties valandą, mirus mylimai žmonai, mamai, močiutei 
Aldonai Čiurlionienei, pajutome didžiulę daugybės žmonių užuojautą.

Už nuoširdžius užuojautos žodžius, pagalbą dėkojame Druskininkų 
greitosios medicinos pagalbos darbuotojams, giminėms, draugams, 

kaimynams, Druskininkų Švč. Mergelės Marijos Škaplierinės 
bažnyčios klebonui Vaidui Vaišvilui, laidojimo namų „Okona“ 

darbuotojams ir visiems, ištiesusiems pagalbos ranką. Jūsų buvimas 
šalia užpildė netekties tuštumą! 

Vyras Juozas, sūnus Artūras ir dukra Jolanta

O skrajūnai, nenuoramos paukščiai!
Neregėti man jūsų daugiau, 

aš, apsvaigęs nuo žėrinčio aukščio, 
savo polėkį žemėj baigiau. (K. Genys)

Mirus mylimai sesei, nuoširdžiai užjaučiame Zitą Matjošaitienę.
Kaimynai 

Išeiname po vieną mes visi
per skausmą, ašaras į Amžinąją būtį….

Bet kaip sunku paskutinįkart ištart Sudiev –
dar taip reikėjo mums visiems kartu pabūti…

Nuoširdžiai užjaučiame Liną Orliukienę dėl mylimo brolio mirties.

Bendrijos „Viltis“ gyventojai

LAIDOJIMO PASLAUGŲ ĮMONĖ 
„OKONA“

Teikia tradicines laidojimo ir naujas išankstinių laidoji-
mo sutarčių sudarymo paslaugas.
Tokių sutarčių sudarymas suteikia žmonėms ramybės, 

o mes įvykdome apeigas pagal suderintus reikalavimus.
Mus rasite: Veisiejų g. 32

Tel. pasiteirauti: 8 687 93372 (visą parą),
8 (313) 51138, 8 698 72200

UAB „Valstra“

PAMINKLAI
Prekyba paminklais, tvorelėmis, skaldele.

Projektavimas, betonavimas, 
montavimas. Kapuose dedame trinkeles.

Taikomos didelės nuolaidos paminklams ir 
tvorelėms!

Mus rasite: Druskininkai, 
M. K. Čiurlionio g. 94/Ligoninės g. 2

Tel. 8 612 39931, 
el. p.: 01valstra@gmail.com

Renginiai
Spalio 24 d., sekmadienį, 13 val. Druskininkų kultūros 
centro I a. salėje rengiama paskaita „Viena žydo gyvenimo 
diena“. Lektorė – žydų kultūros ir istorijos tyrinėtoja Asia 
Gutermanaitė (Kaunas). Galimybių pasas būtinas! Registracija  
info@druskosstudija.lt, tel. 8 686 45528

Iki spalio 31 d. Druskininkų savivaldybės viešojoje 
bibliotekoje (V. Kudirkos g.13) vyksta Tarptautinis 
dokumentinių filmų festivalis „Nepatogus kinas“. Kviečiame 
Jums patogiu metu net 50 festivalio filmų nemokamai žiūrėti 
Viešojoje bibliotekoje. Laiką filmų peržiūrai galima rezervuoti  
el. p. info@druskininkai.mvb.lt arba telefonu (8 313) 51703

Spalio 28 d. 17.15 val. Druskininkų savivaldybės viešojoje 
bibliotekoje (V. Kudirkos g.13) – naujų knygų pristatymas 
„Rudens vakaras su knyga“

Parodos
Druskininkų miesto muziejuje (M. K. Čiurlionio g. 59) veikia 
ikonų paroda „Sugrįžusios“ iš Andrejaus Balyko kolekcijos.

Iki spalio 28 d. Druskininkų miesto muziejaus galerijoje (M. 
K. Čiurlionio g. 37) veiks laikinosios menininkų rezidencijos 
„Visualarts Druskininkai” paroda „Labirintas“

Iki spalio 30 d. Amatų centre „Menų kalvė“ (M. K. Čiurlionio 
g. 27) žymiausių 2003-2009 metais Druskininkuose vykusių 
tapybos plenerų retrospektyvinė darbų paroda „Susitikime vėl“. 
Eksponuojami Arvydo Pakalkos, Vilmanto Marcinkevičiaus, 
Vytauto Tomaševičiaus, Arvydo Bagdžiaus, Aleksandro 
Vozbino, Andriaus Mosiejaus tapybos darbai. Parodos 
rengėjas – Rimvydas Aniulis)

Iki lapkričio 1 d. kavinėje-galerijoje „Mūza“ veiks Alfonso 
Šuliausko akvarelių paroda „Rudeninė paralelė gamtos ir 
žmogaus gyvenime“

Iki lapkričio 10 d. M. K. Čiurlionio namuose-muziejuje (M. K. 
Čiurlionio g. 35) – Gintauto Vaičio personalinė paroda „Rudens 
sonata“

Iki lapkričio mėn. 24 d. V. K. Jonyno galerijoje (Turistų g. 9) 
– Elmos Šturmaitės akvarelių paroda „Naujas aqua dialogas 
Druskininkuose“

Iki gruodžio 31 d. Viečiūnų bendruomenės centre veiks 
Deivido Sinkevičiaus grafikos darbų paroda

Brangiai perka senus gintaro karolius, gabalus, 
sages, pakabukus. Tel. 8 674 61 640

TRANSPORTO ĮMONĖ IEŠKO APSKAITININKĖS!
Darbo pobūdis:
• pirminių dokumentų registravimas apskaitos programoje; 
• sąskaitų išrašymas;
• vyr. buhalterio pavestų užduočių vykdymas;
• panašaus darbo patirtis būtų privalumas.
Kontaktinis tel. +370 685 47774

Transporto įmonei 
UAB „Transdina“ 

reikalingas tolimųjų 
reisų vairuotojas („CE 

kategorija“). Reisai: 
Lietuva – Lenkija – Lietuva. 

Tel. 8 686 56366  
ir 8 656 29324

Superkame auksą, sidabrą, 
gintarą, gintarinius karolius, 

ordinus, ženkliukus, 
laikrodžius, monetas ir kitą 
įvairų antikvariatą. Dirbame 

visoje Lietuvoje. 
Atsiskaitome iš karto. 

Tel. 8 670 59488, 8 626 68561

Perku dirbamą žemę 
(arba išsinuomočiau) 

aplink Stračiūnus, 
Leipalingį, 

Veisiejus, Varnėnus. 
Kreiptis tel. 8 601 00292

Superkame: „Audi“, 
„BMW“, „Mazda“, „MB“, 
„Mitsubishi“, „Nissan“, 
„Opel“, „Toyota“, „VW“

 su SDK, utilizavimo para-
mai gauti. 

Dirbame 24/7.  
Tel. 8 636 60454

Superkame 
automobilius 

geriausia kaina. 
Tel. +370 (648) 18 770
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06:00 „Balta - meilės spalva“.
07:00 KK2.
07:30 „Monikai reikia meilės“.
08:00 „Volkeris, Teksaso rein-

džeris“.
10:00 „Du gyvenimai“.
11:10 „Keičiu žmoną“.
12:10 „Būrėja“.
13:20 „Turtuolė varguolė“.
14:30 „Uždraustas vaisius“.
15:30 „Stebuklas“.
16:35 Labas vakaras, Lietuva. 
18:30 Žinios.
19:30 KK2 penktadienis. 
21:00 Globalinė audra.
23:10 Liūtaširdis.
01:15 Amerikietiška afera.

05.15 Nauja diena. 
06.15 TV parduotuvė.
06.30 Deutsche Welle prista-
to: Greitis. 

07.00 „Kaip naciai pralaimėjo karą“.
08.00 „Žiedas su rubinu“.
09.00 „Teisingumo agentai“.
10.05 „Vieno nusikaltimo istorija“.
11.10 „Juvelyrų klanas“.
12.15 TV parduotuvė.
12.30 Alfa taškas. 
13.00 Nauja diena. 
14.00 „Pėdsakas“.
15.00 „Reali mistika“.
16.00 Reporteris. 
16.30 Laisvės TV valanda. 
17.30 „Zoologijos sodas“.
18.00 Reporteris. 
18.30 Alfa taškas. 
19.00 „Vieno nusikaltimo istorija“.
20.00 Reporteris. 
20.30 „Reali mistika“.
21.30 „Juvelyrų klanas“.
22.30 Reporteris. 
23.00 Alfa taškas. 
23.30 Laisvės TV valanda. 
00.30 „Pėdsakas“.
01.30 „Vieno nusikaltimo istorija“.
02.30 „Juvelyrų klanas“.

06:30 „CSI. Majamis“.
07:30 „Teisingumo agentai“.
09:40 „Pėdsakas“.
10:35 „Apuokas“.

11:35 „Jūrų pėstininkai“.
12:35 „CSI. Majamis“.
13:30 „Mano virtuvė geriausia“.
14:50 „Teisingumo agentai“.
16:00 „Pėdsakas“.
17:00 Info diena.
17:30 „Jūrų pėstininkai“.
18:30 „Apuokas“.
19:30 „Amerikietiškos imtynės“.
21:30 xXx. Ksanderio Keidžo sugrįži-
mas.
23:40 Apsuptyje 2. 
01:45 „Ekstremalūs išbandymai“.

06:40 „Zigis ir Ryklys“.
07:00 „Šaunusis Skūbis-Dū“.
07:30 „Neramūs ir triukšmin-
gi“.

08:00 „Kikumba. Kovos dėl karūnos“.
08:30 Sveikas!. 
09:00 Mes pačios. 
10:00 Peliukas Stiuartas Litlis.
11:40 Širdys plaka garsiai.
13:40 Išmesk mamą iš traukinio.
15:25 Indiana Džounsas ir paskutinis 
Kryžiaus žygis.
17:55 Gyvūnų pasaulis. 
18:30 Žinios.
19:30 Megamaindas.
21:20 Žaidimų vakaras.
23:25 Pasimatymo filmas.
01:00 Globalinė audra.

07.00 „Žiedas su rubinu“.
08.00 Bušido ringas. 
08.30 Eko virusas. 
09.00 „Zoologijos sodas“.

10.00 Vantos lapas. 
10.30 Mano vieta. 
11.00 Švarūs miestai. 
11.30 Inovacijų DNR. 
12.00 „Teisingumo agentai“.
14.00 „Vieno nusikaltimo istorija“.
16.00 Žinios.
16.30 Lietuvos dvarai. 
17.00 Švyturių žmonės. 
17.30 Vantos lapas. 
18.00 Žinios.
18.30 Bušido ringas. 

06:00 Info komentarai su Arnu 
Mazėčiu.
07:00 „Šnipų karai“.
08:00 „Pričiupom!“.

08:30 Miško atspalviai. 
09:00 Sveikatos kodas. 
10:00 Lietuvos Hipokratas. 
10:30 „Gepardai ir aš“.
11:35 „Lenktynės aplink pasaulį“.
12:40 „Spec. būrys. Išlieka stipriausi“.
13:45 „Ekstrasensai tiria“.
15:55 „Gordonas Ramzis. Nepažintos 
teritorijos“.
17:00 Betsafe–LKL čempionatas. 
Prienų „Labas Gas“ - Vilniaus „Rytas“. 
19:30 Protas ir jėga. 
21:30 „Muilodrama“.
22:00 Ketvirtojo Reicho aušra.
00:05 Neprašyti svečiai.

06:40 „Zigis ir Ryklys“.
07:00 „Šaunusis Skūbis-Dū“.
07:30 „Moko nuotykiai“.
08:00 „Kikumba. Kovos dėl 

karūnos“.
08:30 „Tomas ir Džeris“.
09:00 „Beprotiškos melodijos“.
09:30 „Ogis ir tarakonai“.
09:50 Peliukas Stiuartas Litlis 2.
13:20 Dviese mes jėga. 
17:20 Teleloto. 
18:30 Žinios.
19:30 Kaukės. 
22:10 Dvynys.
00:25 Angelų medžioklė.

07.00 „Žiedas su rubinu“.
08.00 Švarūs miestai. 
08.30 Kaimo akademija. 
09.00 „Zoologijos sodas“.

06:00 Info komentarai su Arnu 
Mazėčiu.
07:00 „Pričiupom!“.
07:30 Galiūnai. 

08:30 Tauro ragas. 
09:00 Tarptautinis galiūnų turnyras 
„Pasaulio taurė 2021“. 
10:05 „Tropinės Žemės salos“.
11:15 „Lenktynės aplink pasaulį“.
12:35 „Spec. būrys. Išlieka stipriausi“.
13:45 „Ekstrasensai tiria“.
15:55 „Gordonas Ramzis. Nepažintos 
teritorijos“.
17:00 Betsafe–LKL čempionatas. 
19:30 „Mirtinas ginklas“.
20:30 „Atsarginis prezidentas“.
22:30 „Kondoras“.
23:35 „Narkotikų prekeiviai“.
00:40 Ketvirtojo Reicho aušra.

06:30 „Balta - meilės spalva“.
07:00 Nuo... Iki... 
08:00 „Volkeris, Teksaso rein-
džeris“.

10:05 „Rimti reikalai 3“.
11:10 „Keičiu žmoną“.
12:10 „Būrėja“.
13:20 „Turtuolė varguolė“.
14:30 „Uždraustas vaisius“.
15:30 „Stebuklas“.
16:35 Labas vakaras, Lietuva. 
18:30 Žinios.
19:30 KK2. 
20:00 Nuo... Iki... 
21:00 „Monikai reikia meilės“.
21:30 Žinios.
22:30 Ponas „Nelaimingas atsitiki-
mas“.
00:40 „Juodasis sąrašas“.
01:40 Dvynys.

05.15 Vantos lapas. 
05.45 Bušido ringas. 
06.15 TV parduotuvė.
06.30 Krepšinio pasaulyje su 

V.Mačiuliu. 
07.00 „Gyvenimo linija“.
08.00 Eko virusas. 
08.30 Atliekų kultūra. 
09.00 „24/7“. 
10.05 „Vieno nusikaltimo istorija“.
11.10 „Juvelyrų klanas“.
12.15 TV parduotuvė.
12.30 Kaimo akademija. 
13.00 Nauja diena. 
14.00 „Pėdsakas“.
15.00 „Reali mistika“.
16.00 Reporteris. 
16.30 Laisvės TV valanda. 
18.00 Reporteris. 
18.30 Alfa taškas. 
19.00 „Vieno nusikaltimo istorija“.
20.00 Reporteris. 
20.30 „Reali mistika“.
21.30 „Juvelyrų klanas“.
22.30 Reporteris. 
23.00 Alfa taškas. 
23.30 „24/7“. 
00.30 „Pėdsakas“.
01.30 „Vieno nusikaltimo istorija“.

06:15 „CSI. Majamis“.
07:15 „Mano virtuvė geriau-
sia“.

08:35 „Teisingumo agentai“.
09:40 „Pėdsakas“.
10:30 „Tropinės Žemės salos“.
11:35 „Jūrų pėstininkai“.
12:35 „CSI. Majamis“.
13:30 „Mano virtuvė geriausia“.
14:50 „Teisingumo agentai“.
16:00 „Pėdsakas“.
17:00 Info diena.
17:30 „Jūrų pėstininkai“.
18:30 Betsafe–LKL čempionatas. 
Šiauliai-7bet - Jonavos „CBet“. 
21:00 Terminatorius. 
23:15 „Mirtinas ginklas“.
00:15 „Kondoras“.
01:20 „Narkotikų prekeiviai“.

06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
06:02 Labas rytas, Lietuva.
08:55 Įstatymas ir tvarka.

09:40 Komisaras Reksas.
10:30 Tarnauti ir ginti.
11:30 Kas ir kodėl? 
12:00 Stilius. 
13:00 Laisvės banga. 
14:00 Žinios. 
14:20 Laba diena, Lietuva.
15:00 Žinios. 
16:30 Kalnų daktaras.
17:15 Kernavės archeologinė vietovė. 
17:25 Specialioji programa dėl pri-
valomojo referendumo ,,Dėl Lietu-
vos Respublikos Konstitucijos 9 ir 147 
straipsnių pakeitimo“.
18:00 Kas ir kodėl? 
18:30 Svarbi valanda. 
19:30 Beatos virtuvė. 
21:00 Dienos tema.
21:30 Auksinis protas. 
22:55 Drakula. 
00:25 Apgaulė.
02:30 Erdvės menas.
03:00 LRT radijo žinios.
03:05 Kas ir kodėl? 
03:35 Mūsų gyvūnai. 

06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
06:02 Gimę tą pačią dieną. 
07:00 Veranda. 

07:30 Šventadienio mintys. 
08:00 Išpažinimai. 
08:30 Ryto suktinis su Zita Kelmic-
kaite. 
09:00 Gyventi kaime gera. 
09:30 Svajoja vaikai. 
10:00 Gustavo enciklopedija. 
10:30 Lietuvos tūkstantmečio vaikai. 
11:30 Mūsų gyvūnai. 
12:00 Įspūdingiausios pasaulio salos.
12:55 Okavangas – svajonių upė.
13:50 Puaro.
15:45 Istorijos detektyvai. 
16:30 Duokim garo! 
18:00 Savaitė su „Dviračio žiniomis“.
18:30 Žinios. 
19:00 Keliai. Mašinos. Žmonės. 
19:30 Savaitė. 
20:30 Panorama.
21:00 Pasikėsinimas Solsberyje.
21:50 Sutvirtinimas.
23:30 Kitais metais, tuo pačiu laiku.
01:30 Šimtas kelių iki grabo lentos.
03:25 Okavangas – svajonių upė.

06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
06:02 Labas rytas, Lietuva.
08:55 Įstatymas ir tvarka.

09:40 Komisaras Reksas.
10:30 Tarnauti ir ginti.
11:30 Kas ir kodėl? 
12:00 Savaitė. 
13:00 Savaitė su „Dviračio žiniomis“.
13:30 Langas į valdžią. 
14:00 Žinios. 
14:20 Laba diena, Lietuva.
16:00 Žinios. 
16:30 Kalnų daktaras.
17:15 Ponių rojus.
18:00 Kas ir kodėl? 
18:30 Svarbi valanda.
19:30 Daiktų istorijos. 
20:30 Panorama.
21:00 Dienos tema.
22:30 Dviračio žinios. 
23:00 Vokietija 89.
23:55 Komisaras Reksas.
00:45 Kelionių atvirukai.
01:00 LRT radijo žinios.
01:05 Daiktų istorijos. 
02:00 LRT radijo žinios.
02:05 LRT forumas. 
03:00 LRT radijo žinios.
03:05 Kas ir kodėl? 
03:35 Dviračio žinios. 
04:05 Savaitė. 

06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
06:02 Labas rytas, Lietuva.
08:55 Įstatymas ir tvarka.

09:40 Komisaras Reksas.
10:30 Tarnauti ir ginti.
11:30 Kas ir kodėl? 
12:00 Šok su žvaigžde. 
14:00 Žinios. 
14:20 Laba diena, Lietuva.
16:00 Žinios. 
16:30 Kalnų daktaras.
17:15 Ponių rojus.
18:00 Kas ir kodėl? 
18:30 Svarbi valanda. 
19:30 (Ne)emigrantai. 
20:30 Panorama.
21:00 Dienos tema.
21:30 Nacionalinė ekspedicija. Lietu-
va Europoje. 
22:30 Dviračio žinios.
23:00 Vokietija 89.
23:55 Komisaras Reksas.
00:45 Kelionių atvirukai.

06:15 „Transformeriai. Kiber-
netinė Visata“.
06:40 „Didvyrių draugužiai“.
07:05 „Madagaskaro pingvi-

nai“.
07:35 „Farai“. 
08:35 „Meilės sūkuryje“.
09:45 „Zioderholmas“.
11:45 „Midsomerio žmogžudystės“.
12:40 Loterija „Kenoloto“. 
12:42 „Midsomerio žmogžudystės“.
14:00 „Gyvenimo išdaigos“.
15:00 „Simpsonai“.
16:00 „TV3 žinios“. 
16:30 „TV Pagalba“. 
17:20 Loterija „Kenoloto“. 
17:22 „TV Pagalba“. 
18:30 „TV3 žinios“. 
19:30 „Išvirkščias pasaulis“.
21:20 „Loganas“.
22:45 Loterijos „Jėga ir Kenoloto“. 
22:48 „Loganas“.
00:15 „Lemtingas posūkis 5“.

06:35 „Madagaskaro pingvi-
nai“.
07:00 „Žmogus voras“.
07:30 „Žuvėliokai“. 

08:00 „Madagaskaro pingvinai“.
08:30 „Simpsonai“.
09:00 „Amžius ne riba“. 
09:30 „Sveikata.lt“. 
10:00 „Virtuvės istorijos“. 
10:30 „Gardu Gardu“. 
11:00 „Penkių žvaigždučių būstas“. 
11:30 „Laukinė Arabija“.
12:30 „Lilo ir Stičas“.
12:40 Loterija „Kenoloto“. 
12:42 „Lilo ir Stičas“.
14:10 „Greitis“.
16:45 „Ekstrasensų mūšis“.
17:20 Loterija „Kenoloto“. 
17:22 „Ekstrasensų mūšis“.
18:30 „TV3 žinios“. 
19:30 Žaidimas „galvOK“. 
19:40 „Eurojackpot“. 
21:30 „Žmogžudystė Rytų eksprese“.
22:45 Loterijos „Jėga ir Kenoloto“. 
22:48 „Žmogžudystė Rytų eksprese“.
23:50 „Nuodėmės karalienė“.
01:45 „Tūnąs tamsoje. Antroji dalis“.

06:35 „Madagaskaro pingvi-
nai“.
07:00 „Žmogus voras“.
07:30 „Žuvėliokai“.

08:00 „Madagaskaro pingvinai“.
08:30 „Simpsonai“.
09:00 „Svajonių ūkis“. 
09:30 „La Maistas“. 
10:00 „Pasaulis pagal moteris“. 
11:00 „Svajonių sodai“. 
12:00 „Laukinė Arabija“.
12:40 Loterija „Kenoloto“. 
12:42 „Laukinė Arabija“.
13:05 „Princesė ir drakonas“.
14:40 „Ponia Dautfajė“.
17:15 „Kobra 11“.
18:30 „TV3 žinios“. 
19:30 „X Faktorius“. 
22:00 „Sekluma“.
22:45 Loterijos „Jėga ir Kenoloto“. 
22:48 „Sekluma“.
23:50 „Sugyventi su Džounsais“.
02:00 „Loganas“.

06:15 „Transformeriai. Kiber-
netinė Visata“.
06:40 „Didvyrių draugužiai“.
07:05 „Madagaskaro pingvi-

nai“.
07:35 „Svajonių sodai“. 
08:35 „Meilės sūkuryje“.
09:45 „Šeimos šventė Somerbyje“.
11:45 „Midsomerio žmogžudystės“.
12:40 Loterija „Kenoloto“. 
12:42 „Midsomerio žmogžudystės“.
14:00 „Gyvenimo išdaigos“.
15:00 „Simpsonai“.
16:00 „TV3 žinios“. 
16:30 „TV Pagalba“. 
17:20 Loterija „Kenoloto“. 
17:22 „TV Pagalba“. 
18:30 „TV3 žinios“. 
19:30 Aktualijų laida „Karštai su tv3.
lt“. 
20:30 „Moterys meluoja geriau“. 
21:30 „TV3 vakaro žinios“. 
22:30 „Peržengta riba“.
22:45 Loterijos „Jėga ir Kenoloto“. 
22:48 „Peržengta riba“.
00:25 „Palaidūnas“.
01:30 „Havajai 5.0“.

06:15 „Transformeriai. Kiber-
netinė Visata“.
06:40 „Didvyrių draugužiai“.
07:05 „Madagaskaro pingvi-

nai“.
07:35 Aktualijų laida „Karštai su tv3.lt“. 

2021.09.23 d.
Šeštadienis

2021.09.22 d.
Penktadienis

2021.09.24 d.
Sekmadienis

2021.09.25 d.
Pirmadienis

2021.09.26 d.
Antradienis

06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
06:02 Vartotojų kontrolė. 

06:55 Svajoja vaikai. 
07:20 Akių lygyje.
09:00 Labas rytas, Lietuva.
12:00 Komodo vandens pasaulis.
12:50 Keisčiausi pasaulio namai 2.
13:45 Kelionių atvirukai.
15:30 Žinios. 
15:45 Sveikinimų koncertas. 
17:30 Klauskite daktaro. 
18:30 Žinios. 
19:00 Langas į valdžią. 
19:30 Stilius. 
20:30 Panorama.
21:00 Šok su žvaigžde. 
23:10 Šimtas kelių iki grabo lentos.
01:05 Drakula. 
02:35 Bumerangas .

19.00 „Gyvenimo linija“.
20.00 Žinios.
20.30 „Kaip naciai pralaimėjo karą“.
22.30 Žinios.
23.00 „Teisingumo agentai“.
01.00 „Vieno nusikaltimo istorija“.
02.50 „Gyvenimo linija“.
03.35 Lietuvos dvarai. 

10.00 Krepšinio pasaulyje su 
V.Mačiuliu.
10.30 Negaliu tylėti. 
11.00 Atliekų kultūra. 
11.30 Partizanų keliais. 
12.00 „Teisingumo agentai“.
14.00 „Vieno nusikaltimo istorija“.
16.00 Žinios.
16.30 „24/7“. 
17.30 Alfa taškas. 
18.00 Žinios.
18.30 Krepšinio pasaulyje su 
V.Mačiuliu. 
19.00 „Gyvenimo linija“.
20.00 Žinios.
20.30 Lietuvos dvarai. 
21.30 „24/7“. 
22.30 Žinios.
23.00 „Teisingumo agentai“.
01.00 „Vieno nusikaltimo istorija“.
02.50 „Gyvenimo linija“.
03.35 „24/7“. 
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06:00 „Balta - meilės spalva“.
07:00 KK2.
07:30 „Monikai reikia meilės“.
08:00 „Volkeris, Teksaso rein-

džeris“.
10:05 „Rimti reikalai 3“.
11:10 „Keičiu žmoną“.
12:10 „Būrėja“.
13:20 „Turtuolė varguolė“.
14:30 „Uždraustas vaisius“.
15:30 „Stebuklas“.
16:35 Labas vakaras, Lietuva. 
18:30 Žinios.
19:30 KK2. 
21:00 „Monikai reikia meilės“.
21:30 Žinios.
22:30 Vaizdo registratorius.
00:25 „Juodasis sąrašas“.

05.15 Nauja diena. 
06.15 TV parduotuvė.
06.30 Inovacijų DNR. 
07.00 „Gyvenimo linija“.

08.00 „Žiedas su rubinu“.
09.00 „Teisingumo agentai“.
10.05 „Vieno nusikaltimo istorija“.
11.10 „Juvelyrų klanas“.
12.15 TV parduotuvė.
12.30 Alfa taškas. 
13.00 Nauja diena. 
14.00 „Pėdsakas“.
15.00 „Reali mistika“.
16.00 Reporteris 
16.30 #NeSpaudai. 
17.30 „Zoologijos sodas“.
18.00 Reporteris. 
18.25 Rubrika „Europa - tai aš“. 
18.30 Alfa taškas. 
19.00 „Vieno nusikaltimo istorija“.
20.00 Reporteris. 
20.30 „Reali mistika“.
21.30 „Juvelyrų klanas“.
22.30 Reporteris. 
22.55 Rubrika „Europa - tai aš“. 
23.00 Alfa taškas. 
23.30 #NeSpaudai. 
00.30 „Pėdsakas“.

06:15 „CSI. Majamis“.
07:15 „Mano virtuvė geriau-
sia“.
08:35 „Teisingumo agentai“.

09:40 „Pėdsakas“.
10:35 „Apuokas“.

06:00 „Balta - meilės spalva“.
07:00 KK2.
07:30 „Monikai reikia meilės“.
08:00 „Volkeris, Teksaso rein-

džeris“.
10:05 „Rimti reikalai 3“.
11:10 „Keičiu žmoną“.
12:10 „Būrėja“.
13:20 „Turtuolė varguolė“.

05.15 Nauja diena. 
06.15 TV parduotuvė.
06.30 Partizanų keliais. 
07.00 Švyturių žmonės. 

07.30 Lietuvos dvarai. 
08.00 „Žiedas su rubinu“.
09.00 „Teisingumo agentai“.
10.05 „Vieno nusikaltimo istorija“.
11.10 „Juvelyrų klanas“.
12.15 TV parduotuvė.
12.30 Alfa taškas. 
13.00 Nauja diena. 
14.00 „Pėdsakas“.
15.00 „Reali mistika“.
16.00 Reporteris. 
16.30 Laikykitės ten. 
17.30 „Zoologijos sodas“.
18.00 Reporteris. 
18.30 Alfa taškas. 
19.00 „Vieno nusikaltimo istorija“.
20.00 Reporteris. 
20.30 „Reali mistika“.
21.30 „Juvelyrų klanas“.
22.30 Reporteris. 
23.00 Alfa taškas. 
23.30 Laikykitės ten. 
00.30 „Pėdsakas“.
01.30 „Vieno nusikaltimo istorija“.
02.30 „Juvelyrų klanas“.
03.20 Alfa taškas. 

06:00 „Balta - meilės spalva“.
07:00 KK2.
07:30 „Monikai reikia meilės“.
08:00 „Volkeris, Teksaso rein-

džeris“.
10:05 „Rimti reikalai 3“.
11:10 „Keičiu žmoną“.
12:10 „Būrėja“.
13:20 „Turtuolė varguolė“.
14:30 „Uždraustas vaisius“.
15:30 „Stebuklas“.

05.15 Nauja diena. 
06.15 TV parduotuvė.
06.30 Mano vieta. 
07.00 „Kaip naciai pralaimė-

jo karą“.
08.00 „Žiedas su rubinu“.
09.00 „Teisingumo agentai“.
10.05 „Vieno nusikaltimo istorija“.
11.10 „Juvelyrų klanas“.
12.30 Alfa taškas. 
13.00 Nauja diena. 
14.00 „Pėdsakas“.
15.00 „Reali mistika“.
16.00 Reporteris. 
16.30 Oponentai. 
17.30 „Zoologijos sodas“.
18.00 Reporteris. 
18.25 Rubrika „Europa - tai aš“. 
18.30 Alfa taškas. 
19.00 „Vieno nusikaltimo istorija“.
20.00 Reporteris. 
20.30 „Reali mistika”.
21.30 „Juvelyrų klanas“.
22.30 Reporteris. 
22.55 Rubrika „Europa - tai aš“. 
23.00 Alfa taškas. 
23.30 Oponentai. 
00.30 „Pėdsakas“.
01.30 „Vieno nusikaltimo istorija“.
02.30 „Juvelyrų klanas“.

06:15 „CSI. Majamis“.
07:15 „Mano virtuvė geriau-
sia“.
08:35 „Teisingumo agentai“.

09:40 „Pėdsakas“.
10:35 „Apuokas“.
11:35 „Jūrų pėstininkai“.
12:35 „CSI. Majamis“.
13:30 „Mano virtuvė geriausia“.
14:50 „Teisingumo agentai“.
16:00 „Pėdsakas“.
17:00 Info diena.
17:30 „Jūrų pėstininkai“.
18:30 „Apuokas“.
19:30 „Snaiperis“.
20:30 „Pričiupom!“.
21:00 Rokis .
23:30 Požemių ugnis.
01:40 „Ekstremalūs išbandymai“.

06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
06:02 Labas rytas, Lietuva.

08:55 Įstatymas ir tvarka.
09:40 Komisaras Reksas.
10:30 Tarnauti ir ginti.
11:30 Kas ir kodėl? 
12:00 Pasaulio puodai. 
13:00 (Ne)emigrantai. 
14:00 Žinios. 
14:20 Laba diena, Lietuva.

06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
06:02 Labas rytas, Lietuva.

08:55 Įstatymas ir tvarka.
09:40 Komisaras Reksas.
10:30 Tarnauti ir ginti.
11:30 Kas ir kodėl? 
12:00 Nacionalinė ekspedicija. 
13:00 Daiktų istorijos. 
14:00 Žinios. 
14:20 Laba diena, Lietuva.
16:00 Žinios. 
16:30 Kalnų daktaras.
17:15 Ponių rojus.
18:00 Kas ir kodėl? 
18:30 Svarbi valanda. 
19:30 Pasaulio puodai. 
20:30 Panorama.
21:30 Lietuva kalba. 
22:30 Dviračio žinios.
23:00 Vokietija 89.
23:55 Komisaras Reksas.
00:45 Kelionių atvirukai.

06:15 „Transformeriai. Kiber-
netinė Visata“.
06:40 „Didvyrių draugužiai“.
07:05 „Madagaskaro pingvi-

nai“.
07:35 „Prieš srovę“. 
08:35 „Meilės sūkuryje“,
09:45 „Nepamirštamos vestuvės“.
11:45 „Midsomerio žmogžudystės“.
12:40 Loterija „Kenoloto“. 
12:42 „Midsomerio žmogžudystės“.
14:00 „Gyvenimo išdaigos“.
15:00 „Simpsonai“.
16:00 „TV3 žinios“. 
16:30 „TV Pagalba“. 
17:20 Loterija „Kenoloto“. 
17:22 „TV Pagalba“. 
18:30 „TV3 žinios“. 
19:30 „Gero vakaro šou“. 
20:30 „Moterys meluoja geriau“. 
21:30 „TV3 vakaro žinios“. 
22:30 „Žmogus be praeities“.
22:45 „Vikinglotto“. 
22:50  „Žmogus be praeities“.
23:15 Loterijos „Jėga ir Kenoloto“. 
23:18 „Žmogus be praeities“.
00:20 „Palaidūnas“.
01:25 „Havajai 5.0“.

06:15 „Transformeriai. Kiber-
netinė Visata“.
06:40 „Didvyrių draugužiai“.
07:05 „Madagaskaro pingvi-

nai“.
07:35 „Gero vakaro šou“. 
08:35 „Meilės sūkuryje“.
09:45 „Sukeisti gyvenimai ir tikra mei-
lė“.
11:45 „Midsomerio žmogžudystės“.
12:40 Loterija „Kenoloto“. 
12:42 „Midsomerio žmogžudystės“.
14:00 „Gyvenimo išdaigos“.
14:30 „Gyvenimo išdaigos“.
15:00 „Simpsonai“ .
16:00 „TV3 žinios“. 
16:30 „TV Pagalba“. 
17:20 Loterija „Kenoloto“. 
17:22 „TV Pagalba“. 
18:30 „TV3 žinios“. 
19:30 „Farai“. 
20:30 „Moterys meluoja geriau“. 
21:30 „TV3 vakaro žinios“. 
22:30 „Žudymo grandinė“.
22:45 Loterijos „Jėga ir Kenoloto“. 
22:48 „Žudymo grandinė“.
00:20 „Palaidūnas“.

UAB Druskininkų viešbutis „Pušynas“ uždaromas 
renovacijai. Išparduodamas viešbučio inventorius, 

santechnika, vidaus durys. Dėl išsamesnės 
informacijos teiraukitės darbo dienomis  
nuo 8:00 iki 17:00 val. Tel. +370 61440533

2021.09.27 d.
Trečiadienis

2021.09.28 d.
Ketvirtadienis

06:15 „CSI. Majamis“.
07:15 „Mano virtuvė geriau-
sia“.

08:35 „Teisingumo agentai“.
09:40 „Pėdsakas“.
10:35 „Gordonas Ramzis. Nepažintos 
teritorijos“.
11:35 „Jūrų pėstininkai“.
12:35 „CSI. Majamis“.
13:30 „Mano virtuvė geriausia“.
14:50 „Teisingumo agentai“.
16:00 „Pėdsakas“.
17:00 Info diena.
17:30 „Jūrų pėstininkai“.
18:30 „Apuokas“.
19:30 „Snaiperis“.
21:00 Požemių ugnis.
23:10 Detonatorius.
01:05 „Ekstremalūs išbandymai“.

08:35 „Meilės sūkuryje“.
09:45 „Meilė Krištolo įlankoje“.
11:45 „Midsomerio žmogžudystės“.
12:40 Loterija „Kenoloto“. 
12:42 „Midsomerio žmogžudystės“.
14:00 „Gyvenimo išdaigos“.
15:00 „Simpsonai“.
16:00 „TV3 žinios“. 
16:30 „TV Pagalba“. 
17:20 Loterija „Kenoloto“. 
17:22 „TV Pagalba“. 
18:30 „TV3 žinios“. 
19:30 „Prieš srovę“. 
20:30 „Moterys meluoja geriau“. 
21:30 „TV3 vakaro žinios“. 
22:30 „Komando“.
22:45 Loterijos „Jėga ir Kenoloto“. 
22:48 „Komando“.
00:20 „Palaidūnas“.
01:25 „Havajai 5.0“.
02:25 „Havajai 5.0“.
03:25 „Juokingiausi Amerikos namų 
vaizdeliai“ .

11:35 „Jūrų pėstininkai“.
12:35 „CSI. Majamis“.
13:30 „Mano virtuvė geriausia“.
14:50 „Teisingumo agentai“.
16:00 „Pėdsakas“.
17:00 Info diena.
17:30 „Jūrų pėstininkai“.
18:30 Betsafe–LKL čempionatas. 
21:00 Detonatorius.
22:55 Terminatorius. Išsigelbėjimas.
01:10 „Ekstremalūs išbandymai“.

14:30 „Uždraustas vaisius“.
15:30 „Stebuklas“.
16:35 Labas vakaras, Lietuva. 
18:30 Žinios.
19:30 KK2. 
20:00 Šeškinės 20. 
21:00 „Monikai reikia meilės“.
21:30 Žinios.
22:30 Gundytoja.
00:40 „Juodasis sąrašas“.

15:00 Žinios.
15:15 Laba diena, Lietuva.
16:00 Žinios. 
16:30 Kalnų daktaras.
17:15  Ponių rojus.
18:00 Kas ir kodėl? 
18:30 Svarbi valanda. 
19:30 Vartotojų kontrolė. 
20:30 Panorama.
21:30 Gimę tą pačią dieną. 
22:30 Dviračio žinios. 
23:00 Vokietija 89.
23:55 Komisaras Reksas.
00:45 Kelionių atvirukai.
01:00 LRT radijo žinios.
01:05 Vartotojų kontrolė. 
02:00 LRT radijo žinios.
02:05 Gimę tą pačią dieną. 

16:35 Labas vakaras, Lietuva. 
18:30 Žinios.
19:30 KK2. 
20:00 Bučiuoju. Rūta. 
21:00 „Monikai reikia meilės“.
21:30 Žinios.
22:30 Pinigų monstras.
00:25 „Juodasis sąrašas“.
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Remontuoju visų tipų automatines skalbimo 

mašinas, atvažiuoju į namus, atliktiems 
darbams suteikiu garantiją. 

Tel. 8 610 75472 ir 8 315 75445

Išparduodamos odinių drabužių 
parduotuvės „Adaksas“ striukės ir 

avikailiai turgavietėje. 
Kainos nuo 10 Eur. Taikoma 70 proc. nuolaida. 

Tel. 8 698 40430

Perkame juodo ir spalvoto metalo laužą. 
Didesnį kiekį pasiimame patys. 

 Tel.: 8 687 66440, 8 682 20383

Buitinių dujų balionų pildymas norimu kiekiu, pristaty-
mas ir prijungimas prie prietaiso pagal užsakymus

Prekiaujame angliarūgšte, acetilenu, deguonimi, argonu, 
azotu. Parduodame europinio standarto 3, 11,19 kg 

propano-butano dujų balionų tarą.
Kreiptis darbo dienomis nuo 8.00 val. iki 15.00 val.

Telefonai (8 313) 52204 ir 8 699 43005. 
Adresas: Pramonės g. 5, Druskininkai

Parduodamos 300 kv. m komercinės paskirties patalpos 
Vytauto g., tinkamos parduotuvei ar kitai komercinei veiklai. 

Tel. +370 686 43950

Dažome medinius namus, fasadus, stogus savo ir užsa-
kovo medžiagomis. Patirtis. Kokybė. Tel. 8 636 94394

UAB „Litvala“ – laiptinių valymas, pastatų sienų 
plovimas, trinkelių plovimas.

UAB „Litvala“: info@litvala.lt, tel. 8 641 27721

Kondicionierių, šilumos 
siurblių: 

oras-oras, oras-vanduo, 
saulės elektrinių 

pardavimas, montavi-
mas, konsultacija, 

valstybės kompensacija. 
Tel. 8 600 23832

BALDAI
Spintos slenkančiomis 
sistemomis, pertvaros, 

komodos, lovos, 
čiužiniai

Stiklo gaminiai
Minkšti baldai
Virtuvės baldai

UAB „Mirasta“
 

V. Kudirkos g. 33, 
Druskininkai

Tel. 8 682 10953

Perkame sodybą.
 Tel. 8 684 44444

Superkame vokiškus, japoniškus taršius automobilius. Sutvar-
kome utilizavimo dokumentus paramai gauti. Tel. 8 636 60454

Parduodame 
juodžemį ir smėlį, 
galime pristatyti į 

vietą. 
Tel. +370 687 93693

Naujas, jaukus, šiuolaikinis 
restoranas Druskininkuo-
se ieško švaros fėjų (indų 

plovėjų). Jus pasitiks drau-
giškas kolektyvas ir jauki 
aplinka. Kreiptis telefonu 

+370 612 32445

Konditerijos įmonei 
reikalinga konditerė-

kepėja (-as) ir šakočių 
kepėjai (-os). 

Neturinčius patirties 
apmokysime vietoje. 

Tel. 8 686 43950

Statybos įmonei reikalingi 
dažytojai, plytelių klojėjai.

Tel 8 687 41202

Statybos įmonei 
reikalingi dažytojai, 

plytelių klojėjai. 
Tel 8 687 41202

Reikalinga kambarių 
tvarkytoja (-as) sve-

čių namuose.
 Tel. 8 616 09593

Brangiai perku pjautą 
medieną: lentas, tašus 

(bruselius), gegnes. 
Tel. 8 602 28830 

Siūlomas darbas su-
traukti biokurą iš savai-
minių laukų su „Valtra“ 
traktoriumi ir „Palms“ prie-
kaba. Duodamas darbo 
automobilis. Darbas bus 
nuolatinis. Patirtis miške 
ar dirbant su biokuru yra 
būtina. 
Kreiptis tel. 8 664 13885

Transporto įmonė ieško automechaniko vilkikų ir 
puspriekabių remontui Druskininkuose

Darbo pobūdis:
• Vilkikų, puspriekabių bendra techninė patikra.
• Krovininio transporto priemonių gedimų nustatymas.
• Krovinio transporto priemonių remonto darbai.
Reikalavimai:
• Patirtis transporto priemonių remonto srityje, gedimų išmanymas.
• Gebėjimas dirbti savarankiškai.
• Atsakingumas, kruopštumas, orientaciją į kokybę, švaros laikymasis.
• Gebėjimas dirbti savarankiškai.
• B kategorija.

Tel. 8 699 88263 ir (8 313) 53369

Nori turėti savo verslą?
Druskininkuose nuomojamos (200 ir 100 kv. m patalpos), tin-
kančios gamybos, prekybos ar kitai veiklai vykdyti. 
Liškiavoje nuomojama parduotuvė-kavinė, galima kita veikla 
su 16 arų žeme. 
Merkinės miestelio centre nuomojamos (45 kv. m) komercinės 
paskirties patalpos. 

Tel. 8 612 12197

Elektros instaliacijos darbai.
Tel. 8 623 29226

PARDUODAME: medžio 
briketus ir granules.

Tel. 8 600 11011
www.juozomalkos.lt

2 aukštų namą Jaskonyse keičia į butą 
Druskininkuose arba Viečiūnuose.  

Tel. 8 655 61693

Perku vienkiemį miške ar prie vandens su daugiau 
žemės. Tel. 8 611 01110

Informuojame žemės sklypo, kadastrinis Nr.5935/0008:0055, 
esančio Druskininkų sav., Leipalingio sen., Guobinių k., 

bendrasavininkės B.T. nuosavybės teisių paveldėtojus, kad 
S. Kazlausko firmos „Korika“ matininkė Monika Kazlauskienė 

(kvalifikacijos pažymėjimo Nr. 2M-M-395) 2021-11-05d. 
14.00 val. vykdys gretimo žemės sklypo, kadastrinis 

Nr.5935/0008:0029, esančio Druskininkų sav., Leipalingio 
sen., Guobinių k. Guobų g. 19, ribų nužymėjimą. Kviečiame 

jus, kaip B.T. nuosavybės teisių paveldėtojus dalyvauti 
nužymėjime, prašome su savimi turėti paveldėjimo teisę 
patvirtinantį dokumentą ir jo kopiją, prireikus išsamesnės 
informacijos, prašome kreiptis: tel. 8 652 87788 ir 8 699 

83018, el. p. firma.korika@gmail.com arba adresu Alytaus m., 
Pramonės g. 7-410, LT-62175.

PSICHOTERAPIJA TAU

 Individualūs pokalbiai
 Grupinė psichoterapija
Nuo spalio 28 d. renkama nauja psichoterapinė 
grupė. Vedančioji psichoterapeutė atstovauja grupinės 
psichodinaminės psichoterapijos kryptį. 
Konsultacijų vieta - M. K. Čiurlionio g. 75, Druskininkai. 
Kviečiame prisijungti.
Pasiteirauti ar registruotis pokalbiui 
el.p. manopsichoterapija@gmail.com arba 
tel. 8 611 46154

Greitai ir kokybiškai išpjauname medžius 
gyvenamosiose teritorijose ir sunkiai prieinamose 

vietose bei kapinėse. Tel. 8 627 49416

PERKAME 
nederlingas medžiais ir 

krūmais apaugusias žemės 
ūkio paskirties žemes. 

Tel. 8 603 30577

Pripučiamas čiužinys: 2 m 10 cm x 1 m 50 cm, centrinis katilas, kaina – 
180 Eur, vyriškas dviratis su bėgiais, kaina – 50 Eur. Tel. 8 616 48116



2021 m.  spalio 21 d.                                                          Savaitraščio  Nr. 32715

TARPININKAUJU PERKANT, 
PARDUODANT, NUOMOJANT AR 

MAINANT NEKILNOJAMĄJĮ TURTĄ.

KONSULTUOJU ĮVAIRIAIS TEISINIAIS 
KLAUSIMAIS.

Tel. 8 618 13799
El. p. laima.sel@gmail.com

M. K. Čiurlionio g. 111-214, Druskininkai

Laima Selvestravičienė

Asmeniniai skelbimai
Perka nekilnojamąjį turtą

Pirkčiau garažą, domina įvairūs 
variantai. Tel. 8 640 13663

Ieškomas butas Druskininkuose 
ilgalaikei nuomai 2-3 kambarių.
Tel. 8 623 29226

Pirktų 2 kambarių butą 
naujos statybos name.  
Tel. 8 686 59064

Perka garažą prie „Eglės sana-
torijos“ arba Merkinės gatvėje. 
Tel. 8 692 99253

Perka 1-2 kambarių butą ir gara-
žą. Tel. 8 624 74903

Keičia nekilnojamąjį turtą

2 aukštų namą Jaskonyse keičia 
į butą Druskininkuose arba Vie-
čiūnuose. Tel. 8 655 61693

Nuoma

Ateities g. nuomojamas 1 
kambario butas, 7 aukšte. Su 
baldais ir buitine technika.  
Tel. 8 608 15123

Gardino g. išnuomojamas nuo 
70 kv. m ploto garažas, tinkan-
tis krovininio transporto servi-
sui. Kaina nuo 250 Eur/mėn.  
Tel. 8 600 15156

Gardino g., biurų komplekse, iš-
nuomojama darbo vieta su bal-
dais ir visais patogumais. Kaina 
70 Eur/mėn. Tel. 8 600 15156

DĖMESIO! Nuo šiol asmeniniai skelbimai ir 
internete – www.manodruskininkai.lt

Asmeniniai bendro pobūdžio skelbimai bendrame skelbi-
mų puslapyje (už 1 kartą): iki 10 žodžių – 1 Eur, už kiekvie-
ną papildomą žodį – po 0,1 Eur; (4 kartai – 3 Eur). „Nekil-
nojamas turtas“, „Nuoma“, „Miškas, mediena, malkos“ – 2 
Eur (4 kartai – 7 Eur), „Išsinuomočiau“ – 1 Eur (4 kartai – 3 
Eur); „Automobiliai“ – 1,5 Eur (4 kartai – 5 Eur); „Automo-
bilių dalys“ – 1 Eur (4 kartai – 3 Eur); „Žemės ūkio produk-
cija“ – 1 Eur ( 4 kartai – 3 Eur); „Perku“, „Keičiu“ – 1 Eur (4 
kartai – 3 Eur); „Rasta“, „Pamesta“, „Dovanoju“, „Ieškau 
darbo“ – nemokamai.

Skelbimai priimami nuo 9.00 iki 12.00 ir nuo 13.00 iki 17.00, 
penktadieniais – nuo 9.00 iki 15.00

Skelbimai priimami tel. 8 646 27272 
ir el. p. skelbimai@manodruskininkai.lt

Nekilnojamas turtas

22 arų namų valdos sklypas 
Viečiūnuose, puiki vieta nauja-
me gyvenamųjų namų kvartale. 
Tel. 8 624 69222

Žemės sklypas Gailiūnuose, 26 
arų namų valda, kaina – derina-
ma. Tel. 8 622 58027

Parduodamas 65,38 kv. m, 
3-jų kambarių butas, ne-
toli Druskininkų. Su bal-
dais, yra balkonas, rūsys. 
Tel. 8 685 85598

Parduodamas 3 kambarių, 71,18 
kv. m butas su židiniu, 9 aukšte 
iš 10, Ateities g. Kaina – 69 000 
eurų. Tel. 8 687 37575

Parduodamas butas miesto 
centre, I. Fonbergo g. 8: 1 aukš-
tas iš 2,  46, 6 kv. m, yra veran-
da. Kaina – 60 000 Eur. Tel. 8 
641 68669

Veisiejų g. 26 butas, 70,69 
kv. m, 3 aukštas, pakeisti lan-
gai, įstiklintas balkonas, didelė 
parkavimo aikštelė. Kaina –  
79 950 Eur. Tel. 8 689 27581

Parduoda 2 kambarių butą Gar-
dino g. 15: 38 kv. m, 4 aukš-
tas iš 4. Kaina – 22 900 Eur.                                   
Tel. 8 607 36078

Parduodamas 6,59 arų skly-
pas su pamatais ir namelio re-
konstrukcijos projektu Paparčio 
15-ojoje g. 2, Viečiūnuose. Kai-
na – 9700 Eur. Tel. 8 687 37575

Nuomojamas 2 kambarių bu-
tas Veisiejų g. 11 name ilga-
laikei nuomai. Su baldais ir 
buitine technika. Kaina – 250 
Eur ir komunaliniai mokesčiai.  
Tel. 8 616 07620

Ilgalaikei nuomai Ateities g. iš-
nuomojamas 2 kambarių butas 
su baldais ir buitine technika. 
Kaina – 220 Eur ir komunaliniai 
mokesčiai. Tel. 8 610 65712

Nuo spalio 1 d. išnuomojamas 
2 kambarių butas Vytauto g. 
Kaina – 200 Eur ir komunaliniai 
mokesčiai, su baldais ir buitine 
technika. Tel. 8 645 49074

Išnuomoju 8 ha dirbamos že-
mės. Tel. 8 646 88970

Išnuomojamas butas V. Kudir-
kos g. Tel. 8 622 08 046

Išsinuomotų 

Išsinuomočiau garažą Baltašiš-
kės arba Ratnyčios garažuose. 
Tel. 8 679 67521

Ieškau išsinuomoti ar nusi-
pirkti garažą Baltašiškėje.  
Tel. 8 698 72364

Įvairūs daiktai

Odiniai baldai (sofa, fotelis), kai-
na – 390 Eur. Tel. 8 628 56118

Šaldytuvas „Hansa“, kaina – de-
rinama. Tel. 8 656 14467

Naujas, sulankstomas dvira-
tis „Tolamex“, 6 pavaros, ra-
tai – 20 colių, kaina – 190 Eur.                                           
Tel. 8 688 89748

Puikiai veikianti indaplovė „Bos-
ch“, 60 x 60 x 80, kaina – 110 
Eur. Tel. 8 683 18870

Parduoda žurnalinį kavos staliu-
ką – 30 Eur, sofa-lovą – 35 Eur, 
3 kamerų šaldytuvas „Beko“ – 
70 Eur. Tel. 8 685 75776

Viengulė lova, su skyriumi, lem-
pinis televizorius, įstrižainė – 50 
cm. Tel. 8 689 26393

Stiklinis stalas (3 dalių) – 20 
Eur, naujas masažo stalas. Tel. 
8 682 40545

Plokščių pakėliklis, plytelių 
pjaustymo staklės, 1950 m. 
patefonas su plokštelėmis, 
špižinė krosnelė (buržuika).  
Tel. 8 604 65850

Geros būklės miegamojo kom-
plektas, kaina – 180 Eur, galin-
ga 950W sulčiaspaudė, kaina – 
100 Eur, sulankstoma lova – 20 
Eur. Tel. 8 651 11713

TV priedėlis „TV STAR-7100“, 
kaina – 20 Eur, aštuoniakampis 
kavos staliukas – 25 Eur, kera-
mikinis plytelių paviršius: plotis 
– 100 cm, aukštis – 55 cm už 
40 Eur. Vaikiškas maniežas – 
30 Eur. Šviesi, vaikiška lovytė 
– 18 Eur ir TV sieninis laikiklis 
– 5 Eur. TV išjungiklis – 5 Eur.                               
Tel. 8 654 87148

Parduodami baldai: geros ko-
kybės virtuvės stalas su 6 kė-
dėmis, kaina – 120 Eur. Labai 
geros kokybės virtuvės kom-
plektas su įmontuota puikiai 
veikiančia įranga (dujinė viryklė, 
elektrinė orkaitė, gartraukis, 

kriauklė, maišytuvas) – 550 Eur. 
Tel. 8 683 18870

Siuvimo mašina „Singer“ (bra-
zilų gamybos), naujas 3 pavarų 
moteriškas dviratis, austos vil-
nonės lovatiesės, rusiška su-
lankstoma lovelė, pakabinami 
šviestuvai, koja minama siuvimo 
mašina.  Tel. 8 630 87652

LCD televizorius „Panasonic 
TX-26LX1F“ – 66 cm įstrižai-
nė, kaina – 35 Eur, kineskopinis 
televizorius „Samsung“, 51 cm 
įstrižainė, kaina – 15 Eur. TV 
priedėliai „TV STAR“ – nuo 15 
Eur. Šaldytuvas „Gorenje“ da-
limis, kineskopinių TV distanci-
niai pulteliai,  Scart laidai – nuo  
2 Eur, senojo modelio mobilaus 
telefono „Nokia“ įkrovikliai ir au-
sinukės – po 2 Eur, pakabinami 
šviestuvai butui – nuo 5 Eur, TV 
sieninis laikiklis – 4 Eur. Tel. 8 
686 43600

Perka įvairius daiktus

Perka gręžimo stakles ir kom-
presorių. Tel. 8 610 48759

Miškas, mediena, malkos

Parduodu beržines, alksnines 
ir pušines kapotas malkas.  
Tel. +37068880537

Įvairios malkos: kulbėmis ir rąs-
teliais. Vežame ir mažus kie-
kius. Tel. 8 610 32259

Parduodame beržines, pu-
šines, alksnines, ąžuolines 
kapotas malkas. Skambinti  
tel. 8 650 20402 ir 8 636 76029

Žemės ūkio produkcija

Parduodu žieminius česnakus. 
Tel. +37064892746

Parduodamos maistinės bulvės, 
Sodų g. 37. 1 kg – 0, 33 Eur. Tel. 
8 699 33783 ir 8 650 80976

Parduoda moliūgus. Tel. 8 616 
15575

Jei ieškote tokio užsiėmimo, kuris teiktų džiaugsmo ne 
tik jums, bet ir jūsų mylimiems keturkojams draugams 

– kviečiame mokytis Naminių gyvūnų kailio kirpimo 
neformalaus profesinio mokymo programoje! 

Suaugusiųjų mokymo centras VšĮ “Profesijų 
spektras” kviečia įgyti naudingų žinių ir atrasti vieną 

įdomiausių profesijų pasaulyje!
Daugiau informacijos apie mokymus 

Tel. 8 313 60369 el. paštu 5_spektras@goda.lt

Perku gręžimo stakles ir šaltkalvio spaustuvą. 
Tel. 8 610 48759

Transporto priemonės ir jų 
dalys

Žieminės padangos R15 su 
ratlankiais ir ratlankių gaub-
tais, 5 vnt., po 10  Eur už 1 vnt.  
Tel. 8 686 40331

Parduodu geras žiemines pa-
dangas su lietais ratlankiais 
205/55 R16, kaina – 75 Eur už 
vnt.  Tel. 8 614 09971

Parduoda R14 naudotų žieminių 
padangų komplektą. Tel. 8 616 
22692

1996 m. „Volkswagen Golf III“ ir 
„Volkswagen Passat“ skardinių 
ratlankių R14 firminiai plastiki-
niai gaubtai ir centrinės skylės 
dangteliai nuo 2 Eur už 1 vnt. ir 
2002 m. „Audi A6“ dvejas prieki-
nio bamperio groteles po 5 Eur. 
Tel. 8 686 43600 

Ieško darbo

31 metų vyras ieško bet kokio 
papildomo darbo. Tel. 8 607 
68938

2 kartus per savaitę galiu prižiū-
rėti sodybas. Pats atvažiuoju. 
Tel. 8 692 44465

Ieško apsaugos darbuotojo dar-
bo. Tel. 8 678 23253

Miško pjovėjas ieško darbo. Tel. 
8 607 57121

Dovanoja

Dovanoju mielus, nuostabius 
kačiukus. Tel. 8 682 40545

Dovanoja keturis – 2 mėn. 
nuostabius, mielus kačiukus.  
Tel. 8 638 70199

Dovanoja naudotą, geros bū-
klės, veikiančią skambimo maši-
ną „Samsung“. Tel. 8 615 14428

Kita

Jaskonyse priimsiu gruntą skly-
po pakėlimui. Tel. 8 610 26127

Giluminis cheminis 
minkštų baldų ir kilimų

valymas 
Jūsų namuose.

Tel. 8 615 77277

Skandinaviško kapitalo
investuotojas geriausiomis 
kainomis superka miškus! 
Taip pat superkami ir kitos 
paskirties žemės sklypai! 

Tel. +37060986656

Reikalingi tarptautinių reisų  vairuotojai-ekspeditoriai, 
turintys „CE“ kategoriją. Darbo užmokestis nuo 1600 
Eur . Tel. +37061630901

PERKAME 
įvairios būklės ir amžiaus mišką, domina visi pasiūlymai. 

Tel. 8 603 30577
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Reklama didžiausio Dzūkijos regione tiražo 
savaitraštyje „Mano Druskininkai“ ir naujienų portale 

wwwmanodruskininkai.lt
Daugiau informacijos: tel. 8 646 27272 

arba el. paštu: info@manodruskininkai.lt
Sekite mus ir FACEBOOK paskyroje 

„Mano Druskininkai“!


